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Introdução

Louvado seja Allah o Senhor dos mundos, que a paz e as bênçãos este-
jam com o � dedigno Profeta Muhammad n1, seus familiares e todos os seus 
companheiros.

Allah Louvado seja diz: ...Dize: Poderão, acaso, equiparar-se os sábios 

com os insipientes?... (Alcorão 39:09)

Relatado por Muawiyah 2, que diz: o Profeta de Allah n diz: “Quando 
Allah deseja o bem para alguém, lhe concede o Fiqh (compreensão) da religião.” 3

Os teólogos dizem comentando o hadith acima: a compreensão deste hadith 
é; quando Allah não deseja o bem a um indivíduo não lhe concede a compreensão 
na religião. 

A obrigatoriedade da aprendizagem do conhecimento religioso se divide em 
duas partes:

Primeiro: aquilo que é obrigatório para cada muçulmano conhecer, isto é: 
aquilo que ajuda ao indivíduo a validar a sua crença, adoração e seu intercambio 
com as demais pessoas de um modo geral. 

Segundo Aisha 4, que disse: o Profeta de Allah que a paz e as bênçãos 
de Allah estejam com ele, diz: “Aquele que � zer algo contrário ao nosso caminho 
(isto é, o Islam) será rejeitado.” 5

1 - Que a Paz e as Bênçãos de Allah estejam sobre ele. 

2 - que Allah esteja satisfeito com ele.

3 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

4 - que Allah esteja satisfeito com ela.

5 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Comentário dos ditos acima: Quem adorar a Allah através de uma adoração 
que não esteja de acordo com a legislação de Allah e a de Seu Mensageiro que 
a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, a sua obra será invalida e refutada 
perante o Altíssimo Allah.

Segundo: o que foi acima do conhecimento obrigatório, é considerado 
como Fard Kifayah, isto é: quando um grupo de muçulmanos forem buscar o 
su� ciente para a nação islâmica, o resto da comunidade estará isento de pecados.

Nesta presente obra me empenhei na junção daquilo que todos os muçul-
manos não podem desconhecer na crença, na jurisprudência, na índole e no 
intercâmbio com as demais pessoas e, tentei usar uma linguagem simples para 
ajudar as pessoas na compreensão. Em seguida, dividi em pequenos encontros e 
sessões para facilitar no seu na sua aprendizagem e no seu ensino.

O desejo é que esta obra seja bené� ca para vários grupos de muçulmanos 
pelo mundo:

• Para a família islâmica: pode usá-lo em sessões onde será lido e expli-
cando este livro assim como outros livros bené� cos; 

• Para o Imam (líder) da Mesquita: que poderá usá-lo para ensinar a sua 
comunidade na sua Mesquita após as orações; 

• Para o divulgador do Islam: que poderá usá-lo para recordar os seus 
seguidores e para orientá-los;

• Para um Professor no seu estabelecimento de ensino: pode se bene� ciar dele 
para ensinar aos seus alunos na compreensão da sua religião;

• Para canais televisivos e radiodifusões: podem transformá-lo em programas 
televisivos e notícias em áudios; 

• Para muçulmanos e muçulmanas em geral: pode se bene� ciar dele com a 
leitura individual ou com seus familiares, amigos e colegas.

Não apenas aquilo que mencionamos como também este livro pode ser 
bené� co de várias formas, rogando o Altíssimo Allah para abençoe ao seu leitor, 
seu ouvinte, seu escritor e seu tradutor. 

Introdução



99

O conteúdo deste livro é uma coletânea dos livros de teólogos renomados6

o qual eu preparei e organizei. Gostaria de salientar que é uma obra de autoria 
humana sujeita a erros que necessita de autenticidade de Allah e em seguida a 
correção do seu leitor.

Rogo a Allah o Altíssimo para que faça com que esta obra seja apenas para 
Seu agrado, para que Ele perdoe os eventuais erros e falhas. Também rogo a Allah 
para que recompense todos aqueles que me auxiliaram neste trabalho e orientou-
-me para o que fosse melhor.

E Allah é o Mais Sábio!

Autor 

Turki Bin Ibrahim Al-Khanizani

05/12/1440 H

t.i.kh456@gmail.com

6 - Mencionei as referências no final do livro.
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Nas próximas sessões se Allah nos permitir – abordaremos sobre assuntos 
e temas que importam para todo o muçulmano, na sua crença, na sua adoração 
e no seu intercâmbio, rogo a Allah o Altíssimo que nos bene� cie através delas. 

O nosso discurso de hoje será sobre um assunto que Allah coloca como con-
dição para aceitar uma obra e que nos ajudara a entrar no Paraíso, isto é, a Crença.

Allah Glori� cado seja diz: Aqueles que anelarem a outra vida e se esfor-
çarem para obtê-la, e forem � éis, terão os seus esforços retribuídos. (Alcorão 
17:19)

A crença é: A palavra oral, a fé no coração e prática física através membros. A 
crença aumenta com obediência a Allah e diminui com a desobediência. Rogamos 
a Allah para que aumente a nossa crença e a � xe nos nossos corações.

Seu Mensageiro n, explanou os pilares da crença no Hadith de Jibril 
(Anjo Gabriel) p7, dizendo: Fala-me sobre a Crença! E o Profeta n, lhe 
respondeu:“A crença é acreditar em Allah, em Seus Anjos, em Seus livros, em Seus 
Mensageiros, no Dia do Juízo � nal e na Predestinação.” 8

Quando se concretizar isso para você, em seguida vêm alguns resultados da 
crença e seu impacto positivo, que segundo a sua crença pode alcançar.

Dentre seus impactos positivos: Felicidade na vida terrena e na derradeira.

Allah o Altíssimo diz: A quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e 
for crente, concederemos uma vida agradável e premiaremos com uma recom-
pensa, de acordo com a melhor das ações. (Alcorão 16:97)

7 - Que a Paz esteja com ele.

8 - Relatado por Muslim.
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Dentre os impactos positivos: Segurança e Orientação.

Allah o Altíssimo diz: Os � éis que não obscurecerem a sua fé com injus-
tiças obterão a segurança e serão iluminados. (Alcorão 06:82)

Dentre os impactos positivos: Firmeza do coração.

Allah o Altíssimo diz: Allah � rmará os � éis com a palavra � rme da vida 
terrena, tão bem como na outra vida; e deixará que os iníquos se desviem, 
porque procede como Lhe apraz. (Alcorão 14:27)

Dentre os impactos positivos: Os anjos imploram o perdão a favor dos 
crentes em Allah.

Allah o Altíssimo diz: Os (anjos) que carregam o Trono de Allah, e 
aqueles que o circundam, celebram os louvores do seu Senhor; crêem n'Ele 
e imploram-Lhe o perdão para os � éis, (dizendo): Ó Senhor nosso, Tu, Que 
envolves tudo com a tua misericórdia e a Tua ciência, perdoa os arrependidos 
que seguem Tua senda, e preserva-os do suplício da fogueira! (Alcorão 40:07)

Dentre os impactos positivos: O Satanás não tem qualquer autoridade sobre 
os crentes.

Allah o Altíssimo diz: Porque ele não tem nenhuma autoridade sobre os 
� éis, que con� am em seu Senhor. (Alcorão 16:99)

Dentre os impactos positivos também: Allah Todo-poderoso defende e pro-
tege os crentes.

Allah o Altíssimo diz: Em verdade, Allah defende os � éis, porque Allah 
não aprecia nenhum pér� do e ingrato. (Alcorão 22:38)

O que foi acima mencionado creio que seja su� ciente sobre os impactos 
positivos na crença – com a permissão de Allah o Glorioso, na próxima sessão 
abordaremos sobre o primeiro Pilar dentre os pilares da Crença – isto é, a Crença 
em Allah o Altíssimo.
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O nosso discurso de hoje será sobre um dos pilares da crença, isto é, a Crença 
em Allah o Altíssimo – que inclui quatro coisas tais como:

1 - A crença na existência de Allah o Altíssimo: A existência de Allah o 
Glori� cado seja é provada pelo inatismo, além de muitas provas religiosas, por-
que todas as criaturas foram criadas sobre a crença no seu Criador sem precisar 
meditar e nem aprender.

Segundo Abu Hurairah , disse: O Mensageiro n, disse: “Toda a criança 
nasce na natureza inata. São seus pais que fazem dele um judeu, ou um cristão ou 
um masdeísta.” 9

Quanto à lógica sobre a existência de Allah Todo-poderoso, Allah o Altíssimo 
diz: Porventura, não foram eles criados do nada, ou são eles os criadores?
(Alcorão 52:35)

Isto é, as criaturas não existem por si mesmo sem um Criador, também 
elas não são responsáveis pela sua própria criação. Nada resta além de que elas 
foram criadas com a força do Poderoso o sapientíssimo Glori� cado seja, que 
criou e aperfeiçoou tudo e que tudo predestinou e encaminhou.

2 - A Crença em Allah inclui: A crença na Sua Senhoria Glori� cado 
seja. Isto é, acreditar que Allah Todo-poderoso é o Senhor de todas as criaturas, 
o Soberano, o Zelador de todas as coisas como o sustento, a vida, a morte, a 
chuva e muito mais.

Allah o Altíssimo diz: Vosso Senhor é Allah, Que criou os céus e a terra 
em seis dias, assumindo, em seguida, o Trono. Ele ensombrece o dia com a 
noite, que o sucede incessantemente. O sol, a lua e as estrelas estão submetidos 

9 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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ao Seu comando. Acaso, não Lhe pertencem a criação e o poder? Bendito seja 
Allah, Senhor do Universo. (Alcorão 07:45)

3 - A Crença em Allah inclui: A crença na Sua Divindade Glori� cado 
seja. Isto é, acreditar que Allah Todo-poderoso é quem merece unicamente 
todo tipo de adoração, a ninguém pode se oferecer as adorações além Dele. E 
devemos nos afastar dos sedutores adorados ao contrário de Allah o Glori� cado 
seja, isto é o que signi� ca: Prestar testemunha que não há nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah.

A adoração na qual é pode ser oferecido a ninguém além de unicamente 
a Allah inclui: tudo o que Allah gosta e � ca satisfeito dentre as palavras e 
ações abertas e ocultas, como: a Oração, a Súplica, o Sacrifício, a Promessa, a 
Ajuda, o Refúgio, o Medo, a Con� ança e entre outros.

A unicidade na Divindade também é conhecida como a unicidade na 
adoração, o qual é a origem de todas as Mensagens divinas. 

Allah o Altíssimo diz: Em verdade, enviamos para cada povo um men-
sageiro (com a ordem): Adorai a Allah e afastai-vos do sedutor...! (Alcorão 
16:36)

O Imam Ibn Al-Qayim 10 diz comentando o versículo acima: "o sig-
ni� cado de Sedutor: é o que leva o servo a extrapolar os limites para a adoração ou 
obediência ou docilidade."

E o Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahhab  diz: “os sedutores são 
vários. No topo deles são cinco: o amaldiçoado Lúcifer, aquele que for adorado 
com seu consentimento,quem convocar as pessoas para sua adoração, aquele que se 
intitula de conhecer o incognoscivel e aquele que julga as pessoas com a lei humana 
ao contrário da lei divina”.

4 - A Crença em Allah inclui também: a crença nos atributos e nas qua-
lidades sublimes de Allah, isto é, acreditar em tudo aquilo que Allah o Altíssimo 
se auto atribuiu ou foi atribuído pelo Seu Mensageiro n dentre os atributos e 
qualidades conforme Allah merece, sem profanar, nem infringir, nem questionar 

10 - Que Allah tenha misericórdia por ele.

A Crença em Allah o Altíssimo
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e nem igualar às criaturas. Allah o Altíssimo diz: Nada se assemelha a Ele, e 
é o Oniouvinte, o Onividente. (Alcorão 42:11)

Rogo a Allah o Generosíssimo o Exuberante para preencher os nossos 
corações com a crença, os � xe na convicção e os ornamente com a sinceridade. 
Creio que o mencionado  aqui seja su� ciente, na próxima sessão se Allah nos 
permitir, falaremos sobre o maior pecado ao qual podemos desobedecer a Allah 
o Altíssimo, isto é: o Politeísmo. 
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O nosso discurso de hoje será o maior pecado com o qual foi desobedecido 
o Altíssimo Allah, tal pecado invalida a crença em Allah e a Sua unicidade, isto é, 
o atribuir parceiros a Allah, ou seja, o Politeísmo. 

Allah o Glori� cado diz: Recorda-te de quando Lucman disse ao seu � lho, 
exortando-o: Ó � lho meu, não atribuas parceiros a Allah, porque a idolatria 
é grave iniquidade. (Alcorão 31:13)

Segundo Abdullah Bin Massud , disse: perguntei ao Mensageiro n, 
qual é dos pecados mais graves perante Allah? Respondeu: “É atribuir a Allah 
parceiros11 sendo que foi Ele quem te criou." 12

Há dois tipos de Politeísmo: Politeísmo maior e Politeísmo menor.

Politeísmo maior: É o pecado mais grave que Allah Glori� cado seja jamais 
perdoará ao seu praticante salvo com o arrependimento, porque o politeísmo 
invalida as ações, quem morre praticando-o sem se arrepender será condenado 
eternamente no fogo infernal.

Allah o Altíssimo diz: Allah jamais perdoará a quem Lhe atribuir par-
ceiros; porém, fora disso, perdoa a quem Lhe apraz. Quem atribuir parceiros 
a Allah cometerá um pecado ignominioso. (Alcorão 04:48)

Allah o Altíssimo ainda diz: Já te foi revelado, assim como aos teus ante-
passados: Se idolatrares, certamente tornar-se-á sem efeito a tua obra, e te 
contarás entre os desventurados. Por outra, adora a Allah e sê um dos agra-
decidos. (Alcorão 39:65-66)

11 - Parceiro: isto é, Idolatria.

12 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim. 
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- A característica do Politeísmo maior: É o indivíduo atribuir parceiro a 
Allah ou sócio na Sua Senhoria, na Sua adoração, nos Seus atributos e nas Suas 
qualidades. 

- O Politeísmo às vezes pode ser aberto: como por exemplo, a adoração 
dos ídolos e imploração de ajuda aos mortos e estátuas.

- O Politeísmo às vezes pode ser oculto: como por exemplo, aqueles 
que depositam con� ança em diversas divindades além de Allah, ou idolatria e a 
descrença dos hipócritas.

- O Politeísmo às vezes pode ser na crença: Como por exemplo, acre-
ditar que existem divindades juntamente com Allah o Altíssimo na criação, no 
sustento e no conhecimento do incognoscível, ou a crença de que pode se adorar 
outras divindades além de Allah, ou acreditar que há quem merece obediência 
juntamente com Allah, ou mesmo amar uma criatura acima do amor para com 
Allah, Glori� cado seja.

- O Politeísmo às vezes pode ser nas palavras: Como por exemplo, na 
súplica, na imploração de ajuda, imploração de socorro aos mortos e ausentes.

- O Politeísmo às vezes pode ser também na prática: Como por exemplo, 
sacrifício dos animais para oferecer as divindades, orar ou prostrar para ídolos 
além de Allah. 

Allah o Altíssimo diz: Dize: Minhas orações, minhas devoções, minha 
vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. Que não possui 
parceiro algum, tal me tem sido ordenado e eu sou o primeiro dos muçulma-
nos. (Alcorão 06:162-163)

Que Allah nos proteja da idolatria quer seja aberta ou oculta. Creio que seja 
su� ciente, na próxima sessão completaremos com o nosso discurso se Allah nos 
permitir sobre o segundo tipo de Idolatria, isto é, o Politeísmo menor.
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Vamos continuar com a nossa fala sobre tipos de idolatria, e para o dia de 
hoje será sobre o segundo tipo de Politeísmo, isto é: O Politeísmo menor.

O Politeísmo menor: É tudo aquilo que a legislação islâmica proibiu e, 
pode ser uma ponte para a prática do Politeísmo maior, ou vem mencionado no 
Alcorão Sagrado, ou no Sunnah do Profeta n . O Profeta de Allah n, disse: “O 
grande receio que eu tenho para convosco é o do Politeísmo menor”. Perguntaram: O 
que é o Politeísmo menor ó Mensageiro de Allah! Respondeu: “A exibição na prática, 
Allah dirá no dia em os servos serão pagos pelos seus atos: dirijam-se às pessoas que vocês 
exibiam para eles os vossos atos na vida terrena, e vejam que terão recompensa deles." 13

Exibição: É quando o indivíduo embeleza adoração ou comentar sobre ela, 
com intenção de impressionar as pessoas desejando delas elogios.

O que pode fazer parte do Politeísmo menor são as seguintes práticas: 

1 - Acreditar em uma coisa que pode trazer benefícios ou prejuízos sem 
colocar Allah como causa principal.

Profeta de Allah n, diz: “Os talismãs, os amuletos e os magia constituem 
politeísmo.” 14

Talismã mencionado no Hadith: É aquela que não se entende seu signi-
� cado ou que encerre associação de Allah com outros parceiros.

Amuletos: Tudo o que é pendurado nos pescoços dos homens, ou animais, 
ou bens para se proteger de olho gordo ou inveja.

Magia: É um tipo de feitiçaria que os seus praticantes acreditam que as 
esposas tenham muito amor para com seus esposos ou vice-versa.

13 - Relatado por Imam Ahmad e considerado Hadith autêntico pelo Sheikh Al-Albani.

14 - Relatado por Imam Ahmad e considerado Hadith autêntico pelo Sheikh Al-Albani.
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2 - Politeísmo nas palavras: Juramento por algo além de Allah. Como por 
exemplo, alguém dizer: Se Deus e você quiserem! Ou se não fosse Allah e fulano 
ou algo semelhante!

O Mensageiro de Allah n diz: “Quem jurar por algo além de Allah caiu na 
descrença ou no politeísmo.” 15

O Mensageiro de Allah n ainda diz: “Não diga: O que Allah e fulano querem, 
mas digam: O que Allah quer e depois fulano quer." 16

Que Allah os conceda a sinceridade, a perfeição na prática, e que nos afaste 
de ostentação e exibição nas ações quer seja pouca ou muito.

Na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir sobre o 
segundo Pilar da Crença, isto é: A Crença nos Anjos.

      

15 - Relatado por Al-Tirmizi considerado Hadith autêntico pelo Sheikh Al-Albani.

16 - Relatado por Abu Daud, Al-Nissai e considerado Hadith autêntico pelo Sheikh Al-Albani. 
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Continuaremos falar sobre os Pilares da crença, e o nosso discurso de hoje 
será sobre o segundo Pilar da crença.

A crença nos Anjos: É acreditarmos a sua existência, eles são criaturas hon-
radas, Allah os criou através na luz, Allah usa-os na Sua obediência, que jamais 
desobedecem às ordens que recebem de Allah, mas executam tudo quanto lhes 
é imposto.

Allah Glori� cado seja diz: O Mensageiro crê no que foi revelado por seu 
Senhor e todos os � éis creem em Allah, em Seus anjos, em Seus Livros e em Seus 
mensageiros. Nós não fazemos distinção entre os Seus mensageiros. Disseram: 
Escutamos e obedecemos. Só anelamos a Tua indulgência, ó Senhor nosso! A 
Ti será o retorno! (Alcorão 02:285)

- Os Anjos são obedientes ao Altíssimo Allah. Allah Glori� cado seja diz 
a respeito dos Anjos: Que jamais se antecipam a Ele no falar, e que agem sob 
o Seu comando. (Alcorão 21:27)

Allah o Altíssimo ainda diz: ...o qual é guardado por anjos in� exíveis e 
severos, que jamais desobedecem às ordens que recebem de Deus, mas executam 
tudo quanto lhes é imposto. (Alcorão 66:06)

- Dentre as características físicas dos Anjos, Allah o Altíssimo diz o Seu 
Livro Sagrado: Louvado seja Allah, Criador dos céus e da terra, Que fez dos 
anjos mensageiros, dotados de dois, três ou quatro pares de asas; aumenta a 
criação conforme Lhe apraz, porque Allah é Onipotente. (Alcorão 35:02)

O Mensageiro de Allah n, diz: “Os Anjos foram criados através de luz.”17

17 - Relatado por Muslim.

22

A Crença nos Anjos

A Crença nos Anjos



2323

O Mensageiro de Allah n, ainda diz: “Foi-me permitido a falar com um dos 
anjos de Allah que carrega o trono que a distância entre o lóbulo da orelha e até ao 
ombro é de uma distância de setecentos anos.” 18

Alguns dos seus nomes e funções: 

O Anjo Jibril (Gabriel) p, é Mensageiro Fidedigno responsável pelas 
Mensagens e revelações. Allah Glori� cado seja diz: Com ele desceu o Espírito 
Fiel (Anjo Gabriel). Para o teu coração, para que sejas um dos admoestadores.
(Alcorão 26:193-194)

O Anjo Mikail (Miguel) p, é responsável pelas gotas e chuva; O Anjo 
Issra� l p responsável por soprar na trombeta; O Anjo da Morte p, responsável 
pela recolha das almas dos seres vivos; dentre os anjos também: Anjos da Guarda
p, Generosos anotadores, guardião do Paraíso, guardião do Inferno e entre outros 
que somente Allah o Altíssimo os conhece.

A crença nos Anjos tem de ser acompanhada de amor e afeição neles. Allah 
Glori� cado seja diz: Quem for inimigo de Allah, de Seus anjos, dos Seus men-
sageiros, de Jibril (Gabriel) e de Mikail (Miguel), saiba que Allah é inimigo 
dos incrédulos. (Alcorão 02:98)

O muçulmano terá que se afastar de tudo o causa desconforto e mal estar 
dos anjos, dentre as coisas que lhes incomoda, cebola, alho ou alho-poró. Segundo 
Jabir , disse: O Mensageiro de Allah n, diz: “Quem comer cebola, ou alho 
ou alho-poró não deve se aproximar de nossa mesquita, (porque os anjos também se 
incomodam pelos fortes cheiros) que incomoda aos � lhos de Adão.”19

Segundo Abi Talha , diz: O Mensageiro de Allah n, ainda diz: “Os 
anjos jamais entrarão em uma casa onde tem cachorro e estatuetas.” 20

Que Allah nos faça com quem sejam aqueles que acreditam e amam os 
anjos e que nos afaste daquilo que lhes incomodam. Vamos parar por aqui e, na 
próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir sobre o terceiro Pilar 
da Crença, isto é: A Crença nos Livros.

18 - Relatado por Abu Daud.

19 - Relatado por Muslim.

20 - Relatado por Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre o terceiro Pilar da Crença, isto é: A 
Crença nos Livros Celestiais.

- A Crença nos Livros Celestiais: É acreditarmos em todos os livros que 
Allah o Altíssimo revelou aos Seus Mensageiros, como argumento para a huma-
nidade e orientação para os humanos. 

Como por exemplo: Torá revelado para Mussa (Moisés) p, Evangelho 
revelado aos Issa (Jesus Cristo) p, Salmos revelado para Daud (Davi) p, e o 
Alcorão Sagrado revelado a Muhammad n o último dos Profetas e Mensageiros.

Allah Todo-Poderoso diz: Dizei: Cremos em Allah, no que nos tem sido 
revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac, a Jacó e às tribos; 
no que foi concedido a Moisés e a Jesus e no que foi dado aos profetas por seu 
Senhor; não fazemos distinção alguma entre eles, e nos submetemos a Ele.
(Alcorão 02:136)

O Alcorão Sagrado é o último Livro celestial, o revogador dos livros revelados 
anteriormente. Allah Todo-poderoso diz: Em verdade, revelamos-te o Livro 
corroborante e preservador dos anteriores. Julga-os, pois, conforme o que Allah 
revelou e não sigas os seus caprichos, desviando-te da verdade que te chegou. A 
cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma; e se Allah quisesse, teria 
feito de vós uma só nação; porém, fez-vos como sois, para testar-vos quanto 
àquilo que vos concedeu. Emulai-vos, pois, na benevolência, porque todos vós 
retornareis a Allah, o Qual vos inteirará das vossas divergências. (Alcorão 
05:48)

- Preservador dos anteriores: Isto é, O Alcorão Sagrado encerre todos os 
livros anteriores, superior e revogador de todos os livros celestiais.

24
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- É obrigatório para todos os muçulmanos engrandecer e valorizar o 
Livro de Allah: considerando lícito o que cita como lícito, considerar ilícito o 
que considera de ilícito, ponderar as suas narrativas e seus exemplos, colocar em 
prática as suas ordens, recitar frequentemente e defender de ataques dos inimigos.

Rogo a Allah que nos conceda a compreensão, a meditação e a prática do 
Seu Livro. E na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir sobre 
o quarto Pilar da Crença, isto é: A Crença nos Mensageiros. 
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O nosso discurso de hoje será sobre o quarto Pilar da Crença, isto é; A 
Crença nos Mensageiros.

A crença nos Mensageiros: Consiste em acreditar que Allah o Altíssimo 
enviou para cada nação um mensageiro da sua raça, que tinha como missão convi-
dar para a adoração de Allah o único que não tem parceiros e para que os afastasse 
de adoração de sedutores. Todos os mensageiros eram tementes, � eis, guias e que 
eles � zeram chegar tudo o que Allah lhes enviou, não ocultaram, nem adulteraram, 
nem acrescentaram e nem subtraíram nada da Mensagem.

Allah Glori� cado seja diz: Foram mensageiros alvissareiros e admoesta-
dores, para que os humanos não tivessem argumento algum ante Allah, depois 
do envio deles, pois Allah é Poderoso, Prudentíssimo. (Alcorão 04:165)

Allah o Altíssimo ainda diz: Em verdade, enviamos para cada povo um 
mensageiro (com a ordem): Adorai a Allah e afastai-vos do sedutor! ... (Alco-
rão 6:36)

Acreditamos de um modo especial sobre aquele que Allah citou seus 
nomes, tais como: Muhammad, Ibrahim p (Abraão), Mussa p (Moisés), 
Issa p (Jesus) e Nuh p (Noé) e entre outros mensageiros que a paz esteja 
com todos eles. 

Quem desmente uma das mensagens de um deles, certamente será des-
crente de todos eles. Por esta razão, Allah diz: O povo de Noé rejeitou os 
mensageiros.  (Alcorão 26:105)

Allah Glori� cado seja ainda diz: O povo de Ad rejeitou os mensageiros.
(Alcorão 26:123)
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Como é de conhecimento de todos que cada povo apenas rejeitava o seu 
mensageiro, porém, rejeitar em um mensageiro automaticamente é rejeitar todos 
eles porque a missão deles era única e todos foram enviados por Allah o Altíssimo.

Allah Glori� cado seja, encerrou o envio dos mensageiros com a vinda do 
nosso amado e querido Profeta Muhammad n

Allah o Altíssimo diz: Em verdade, Muhammad não é o pai de nenhum 
de vossos homens, mas sim o Mensageiro de Allah e o prostremos dos profetas; 
sabei que Allah é Onisciente. (Alcorão 33:40)

Allah o Altíssimo fez com que a sua religião (o Islam) fosse a revogadora 
de todas as religiões anteriores. Allah Glori� cado seja: E quem quer que almeje 
(impingir) outra religião, que não seja o Islam, (aquela) jamais será aceita e, no 
outro mundo, essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. (Alcorão 03:85)

Segundo Abu Hurairah  disse: O Mensageiro de Allah n diz: “Juro 
por Aquele cuja vida de Muhammad está em Suas mãos, aquele que entre a minha 
nação quer seja judeus, ou cristãos, ouve sobre mim, depois não acredita naquilo 
com que fui enviado e morre neste estado (de descrença), será um dos habitantes 
fogo infernal." 21

Quem alega que Allah o Altíssimo aceita outra religião além da legislação de 
Muhammad n, após a sua vinda será descrente, por desmentir o Alcorão sagrado, 
a Sunnah do Profeta n, e o consenso dos teólogos. 

Que Allah Todo-Poderoso nos faça com sejamos crentes nos Mensageiros, 
seguidores dos seus exemplos e suas orientações. Acredito que isso seja su� ciente, 
e na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre o quinto 
Pilar da Crença, isto é: A Crença no Dia do Juízo � nal. 

      

21 - Relatado por Muslim.
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Vamos continuar com o nosso discurso sobre os pilares da crença, para o 
dia de hoje falaremos sobre o quinto pilar da Crença, isto é: A Crença do Dia do 
Juízo Final.

A Crença do Dia do Juízo Final: É do Dia da ressurreição, consiste em 
acreditar que Allah Todo-Poderoso irá ressuscitar as pessoas dos túmulos, em 
seguida, irá julgá-los que recompensá-los com seus atos, até os moradores do 
Paraíso estejam em seus jardins, enquanto que os moradores do fogo infernal 
estejam nos seus buracos do inferno.

Allah Glori� cado seja diz: A virtude não consiste só em que orientais 
vossos rostos até ao levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê 
em Allah, no Dia do Juízo Final, nos anjos, no Livro e nos profetas; de quem 
distribuiu seus bens em caridade por amor a Allah, entre parentes, órfãos, 
necessitados, viajantes, mendigos e em resgate de cativos (escravos). Aqueles 
que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, 
são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates, esses são 
os verazes, e esses são os tementes (a Allah). (Alcorão 02:177)

Allah Glori� cado seja ainda diz: E instalaremos as balanças da justiça 
para o Dia da Ressurreição. Nenhuma alma será defraudada no mínimo que 
seja; mesmo se for do peso de um grão de mostarda, tê-lo-emos em conta. Bas-
tamos Nós por cômputo. (Alcorão 21:47)

A crença no Dia do Juízo Final inclui: a crença no que acontece no túmulo 
dentre perguntas, gozo, castigo, como também acreditar que as pessoas serem res-
suscitadas dos seus túmulos, congregados em um lugar, julgados, recompensados 
com seus atos, acreditar na balança, na ponte de travessia e entrega de registro 
pela mão direita ou pelas costas com a mão esquerda.
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- No Dia do Juízo Final verá grandes acontecimentos: Allah o Altíssimo 
diz: Ó humanos, temei a vosso Senhor, porque a convulsão da Hora será logo 
terrível. No dia em que a presenciardes, casa nutriente esquecerá o � lho que 
amamenta; toda a gestante abortará; tu verás os homens como ébrios, embora 
não o estejam, porque o castigo de Allah será severíssimo. (Alcorão 22:01-02)

Segundo Umar Ibn Khatab , disse: O Mensageiro de Allah n, diz: “O 
Mensageiro de Allah disse: “Quem quiser olhar para o Dia da Ressurreição, como se 
estivesse vendo com olho nu, então que recite”: (Quando o sol for enrolado). (Quando 
o céu se fender). (Quando o céu estiver dividido em pedaços).” 22

- Quem crê e acredita do Dia do Juízo Final: Ele se dedica mais na 
prática de boas ações, na obediência em Allah, teme na prática do pecado e na 
maldade, aproveita com isso para aqueles que Allah testou restringindo a provisão 
ou cometem injustiça que um dia serão julgados pelas suas injustiças. Quando 
os crentes entrarem no Paraíso, irão se esquecer de todos os sofrimentos e dores 
que passaram na vida terrena, como também os moradores do inferno quando 
forem introduzidos no fogo infernal, que Allah afaste, irão se esquecer de todos 
os momentos bons que passaram na vida terrena.

Que Allah Todo-Poderoso nos faça daquele se comparecerão em segurança 
no Dia do Juízo � nal e nos ressuscite na companhia do nosso amado e querido 
Profeta Muhammad n. Acredito que isso seja su� ciente, e na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre os sinais do Dia do Juízo � nal. 

      

22 - Relatado por Al-Tirmizi considerado Hadith autêntico pelo Sheikh Al-Albani.

A Crença no Dia do Juízo Final



30

O nosso discurso de hoje será sobre os sinais do Dia do Juízo � nal, são 
indícios que antecedem a chegada ou aproximação do Dia da Ressurreição.

- Tais sinais se dividem em duas partes: Sinais menores e Sinais maiores.
Quando aos sinais menores, surgem muito antes do Dia do Juízo Final, alguns 
deles já aconteceram e algumas vezes se repete inúmeras vezes – outros que surgem 
sucessivamente, outros ainda não surgiram até agora, porém aparecerão posterior-
mente como nos informou o mais veraz das criaturas, o nosso amado e querido 
Mensageiro de Allah n.

- Os sinais menores são vários, alguns deles são: Escassez de conheci-
mento, a propagação da tentação, desdobramento de práticas de pecados, elevação 
de homicídios e abalos sísmicos, aproximação de tempo, reivindicação de Profecia 
por alguns indivíduos malfeitores, competição de pessoas pobres, necessitados 
e pastores de rebanhos em mega construções, conspiração dos povos contra os 
muçulmanos, em seguida a vitória de muçulmanos diante de Judeus, período em 
que mesmo as rochas e as plantas irão indicar aos crentes esconderijos judaicos e 
entre outros sinais.

Segundo Anass  disse: O Mensageiro de Allah n, diz: “Entre os portentos 
da Hora (Dia do Juízo Final) estão os seguintes sinais: O conhecimento religioso será 
retirado; a ignorância geral (em assuntos religiosos) aumentará; desdobramento da 
prática de adultério, excesso de consumo de bebidas alcoólicas, o número dos homens 
diminuirá e o das mulheres crescerá, tanto que cinquenta mulheres irão disputar por 
um homem.”

Em outra narração: “Haverá escassez de conhecimento religioso e aumentará 
o índice da ignorância.” 23

23 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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- Quanto os sinais maiores: São grandes acontecimentos que indicarão 
aproximação da Hora (Dia do Juízo Final) e o tempo que separa para o Dia da 
Ressurreição chegar será muito curto. 

Segundo Huzhaifah Bin Al-Yamani , disse: certa vez, o Mensageiro de 
Allah n, surgiu de repente enquanto nós estávamos discutíamos entre si, e ele n, 
perguntou: "sobre o que vocês estão discutindo? Eles (os Companheiros) responderam. 
Estamos discutindo sobre a Hora (o Dia do Juízo Final). Então ele que a paz e as 
bênçãos de Allah estejam com ele, disse: “Não chegará até que apareçam dez sinais 
antes e, (nesse contexto) ele fez uma menção: à fumaça, o Dajjal (Anticristo), a Besta, 
o Nascer do sol do oeste, a Descida de Jesus, � lho de Maria (Allah esteja satisfeito com 
ele), o Gog e Magog, Deslizamentos de terra em três lugares, um no leste, um no oeste 
e outro na Arábia, no � nal do qual o fogo que surgirá no Iêmen e conduzirá as pessoas 
para o local de sua Ressurreição.” 24

Rogamos a Allah para que nos conceda a orientação certa, para que nos pro-
teja de tentações abertas e ocultas. Acredito que isso seja su� ciente, e na próxima 
sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre o sexto e último Pilar da 
Crença, isto é: A Crença na Predestinação quer seja bom ou ruim.

      

24 - Relatado por Muslim.
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O nosso discurso de hoje é sobre o sexto Pilar da Crença, isto é: A Crença 
na Predestinação.

- A Crença na Predestinação quer seja bom ou ruim: É acreditar que 
todo o bem ou o mal é decreto e sentença de Allah, e que Allah Todo-Poderoso 
sabe das coisas antes de acontecer, porque tudo foi registrado diante de na Lousa 
Conservada, não pode acontecer sem a Sua anuência, Ele é o Criador de todas as 
criaturas e faz o que ele quer e Lhe apraz.

Allah Todo-Poderoso diz a respeito do Seu conhecimento primordial sobre 
todas as coisas o Seu Registro: Ignoras, acaso, que Allah conhece o que há nos 
céus e na terra? Em verdade, isto está registrado num Livro, porque é fácil 
para Allah. (Alcorão 22:70)

Segundo Abdullah Bin Amr Bin Al-Ass , disse: ouvi o Mensageiro de 
Allah n dizendo: “Allah registrou as medidas (de qualidade) da criação cinquenta 
mil anos antes de Ele criar os céus e a terra. Disse:  eu Trono estava sobre a água.” 25

Allah Todo-Poderoso diz relatando Seu Poder sobre todas as coisas: Porém, 
não vos encaminhareis, salvo se Allah, o Senhor do Universo, assim o permitir.
(Alcorão 81:29)

Allah Todo-Poderoso ainda diz esclarecendo que Ele foi Quem criou as 
criaturas e suas ações: Apesar de Allah vos ter criado, bem como o que elabo-
rais? (Alcorão 36:96)

Um dos elementos essenciais da crença na Predestinação é:

• Acreditar que o servo tem preferência e escolha com quais ele concre-
tizar seus atos.

25 - Relatado por Muslim.
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Allah Todo-Poderoso diz: Para quem de vós se quiser encaminhar.
(Alcorão 81:28)

Allah Todo-Poderoso ainda diz: Allah não impõe a nenhuma alma uma 
carga superior às suas forças. Bene� ciar-se-á com o bem quem o tiver feito e 
sofrerá mal quem o tiver cometido...! (Alcorão 02:286)

• A preferência e escolha não saem do Poder e Decisão de Allah o Altís-
simo e, que favoritismo de Allah proporciona ao servo para que tenha 
opção de escolha. 

Allah Todo-Poderoso diz: Porém, não vos encaminhareis, salvo se Allah, 
o Senhor do Universo, assim o permitir. (Alcorão 81:29)

• Acreditamos que a Predestinação é o segredo de Allah o Altíssimo sobre 
Suas criaturas. Aquilo que Ele nos informar conhecemos e acreditamos, 
aquilo que nos esconde nos submetemos às Suas ordens com a fé, por-
que não podemos confrontar Allah Todo-Poderoso com nossos juízos 
limitados e a nossa má percepção. Porém acreditamos na justiça de 
Allah e Sua sabedoria in� nita e que Allah o Altíssimo não se questiona 
no que Ele faz.

Rogamos Allah o Generosíssimo para que destine a nós o bem e prepare 
para nós as suas causas, para que nos conceda satisfação e tranquilidade. Acredito 
que isso seja su� ciente, e na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos 
permitir, sobre os frutos da crença na Predestinação, quer seja bom ou ruim.
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Na sessão passada falamos sobre a crença na Predestinação e tudo o que 
impacta: a crena no conhecimento primordial de Allah o Glorioso sobre todas as 
coisas, Allah registro tudo na Tábua conservada, nada acontece senão com a Sua 
decisão e que Ele o Altíssimo é o Criador de todas as Criaturas.

Hoje iremos falar sobre os frutos da crença na Predestinação:

• A crença na Predestinação é um dos grandes incentivos para a prática 
das ações, atividades e busca daquilo que contenta Allah o Altíssimo 
nesta vida. O crente é ordenado à busca por meios e causas con� ando 
em Allah Todo-Poderoso, com convicção tais meios não proporcionam 
nenhum resultado salvo com anuência de Allah, que Ele o Altíssimo é 
o Criador dos meios e causas e é o Responsável pelos desfechos.

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, diz: “Um 
crente que é forte (e saudável) é melhor e mais querido por Allah do que o crente fraco, 
mas há bondade em ambos. Empenhe-se no que é bené� co, procure ajuda de Allah, e 
não desista. Se algo te a� ige não diga: se eu tivesse feito tais coisas, tais coisas teriam 
acontecido assim. Mas diga: Allah decreta e Ele faz o que deseja, pois (a expressão) 'Se 
eu tivesse' fornece uma abertura para as ações do diabo.” 26

Segundo Ali ibn Talib , disse: Estávamos acompanhando uma procis-
são fúnebre em Baqi Al-Gharqad (cemitério da cidade de Madinah) quando o 
Mensageiro de Allah n, avançou em nossa direção e sentou-se. Nós sentamos ao 
redor dele e ele n tinha um pequeno graveto na mão. Ele n estava abaixando a 
cabeça e raspando o chão com o graveto. Ele n disse: “Não há ninguém entre vocês, 
senão tem um lugar designado para ele no Paraíso ou no Inferno”. Os Companheiros 
perguntaram: “Ó Mensageiro de Allah n, não devemos depender do que foi escrito 

26 - Relacionado por Muslim.
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para nós (e desistir de fazer boas ações)”? O Mensageiro de Allah n, respondeu: 
“Continuem praticando boas ações. Todo mundo achará fácil fazer tais ações (o que 
o levará ao seu lugar destinado) para o qual ele foi criado.” 27

• Dentre os frutos da Crença na Predestinação: O agradecimento do 
crente quando Allah o Altíssimo lhe proporcionar uma dádiva, em vez 
de se orgulhar ou se ensoberbecer, ou pacientar quando Allah lhe testar 
com algumas infelicidades mundanas, sem precisar cair no desespero 
e a� ição.

Allah Todo-Poderoso diz: Não assolará desgraça alguma, quer seja na 
terra, quer sejam as vossas pessoas, que não esteja registrada no Livro, antes 
mesmo que a evidenciemos. Sabei que isso é fácil a Allah. Para que vos não 
desespereis, pelos (prazeres) que vos foram omitidos, nem nos exulteis por 
aquilo com que vos agraciou, porque Allah não aprecia arrogante e jactancioso 
algum. (Alcorão 57:22-23) 

• Dentre os frutos da Crença na Predestinação: Elimina o ódio, o crente 
jamais terá malevolência para com as pessoas pelas dádivas e favores que 
elas recebem por parte de Allah, porque Allah é que lhes proporcionou 
e lhes destinou. E quando um invejoso faz tem inveja para outro, cer-
tamente ele contesta o destino de Allah e a Sua dádiva com seus atos.

• Dentre os frutos da crença na Predestinação também: A crença na 
Predestinação implanta a coragem nos corações para enfrentar as di� -
culdades, fortalece iniciativas, porque sabe que as vidas e as provisões 
foram Predestinadas por Allah Todo-Poderoso e nada afeta ao homem 
até além daquilo que foi destinado.

Allah o Altíssimo diz: Dize: jamais nos ocorrerá o que Allah não nos 
tiver predestinado! Ele é nosso Protetor. Que os � éis se encomendem a Allah!
(Alcorão 09:51)

Rogamos a Allah o Glorioso para que nos conceda a crença, a convicção, a 
� rmeza na sua Religião e para que nos atribua um � nal feliz. Na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre os Pilares do Islam.

27 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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No nosso discurso de hoje será sobre os cinco Pilares do Islam. Segundo 
Abdullah Bin Umar , disse: o Mensageiro de Allah n, diz: “O Islam está 
erguido sobre cinco pilares: Prestar testemunha que não há nenhuma divindade digna 
de adoção além de Allah e que Muhammad é Seu Servo e Seu Mensageiro, observar 
as Orações, pagar o Zakah, Peregrinar a Casa Sagrada (em Makkah) e Jejuar o mês 
do Ramadan.” 28

O primeiro pilar dos cinco pilares do Islam é os dois testemunhos:
testemunhar que não há nenhuma divindade digna de adoração além de Allah e 
que Muhammad é Mensageiro de Allah. 

Estes dois testemunhos são as chaves da entrada para o Islam: Isto é, não 
tem como alguém ser muçulmano senão através delas.

Segundo Abdullah Bin Omar , disse: o Mensageiro de Allah n, diz: 
“Fui ordenado (por Allah) a combater contra as pessoas até que elas testemunhem que 
não há nenhuma divindade digna de adoração além de Allah e que Muhammad é 
Mensageiro de Allah, observem as Orações e paguem Zakah. Se o � zerem isso, terão 
proteção de mim, o seu sangue e propriedade, exceto direito justi� cado pelo Islam e, 
sua prestação de conta será perante Allah.” 29

Segundo Muazh , disse: o Mensageiro de Allah n, ainda diz: “Quem 
for a sua última palavra La ilaha illa Allah (que não há nenhuma divindade digna 
de adoção além de Allah) antes de morrer entrará no Paraíso.” 30

28 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

29 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

30 - Relatado por Abu Daud.

38

Testemunho de Fé 
PRIMEIRO TESTEMUNHO:

Testemunho que não há nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah

Testemunho de Fé - Primeiro Testemunho



3939

Signifi cado de La ilaha illa Allah (que não há nenhuma divindade digna 
de adoção além de Allah): É a pessoa reconhecer com sua língua e acreditar com 
seu coração de que: não há nenhuma divindade que merece ser adorado além de 
Allah o Majestoso, porque todas as divindades além d`Ele são falsa e são adorada 
falsamente. 

Portanto, La ilaha illa Allah (que não há nenhuma divindade digna de ado-
ção além de Allah) quer dizer: Renegar com veemência a divindades falsas exceto 
Allah e prova que Allah o Majestoso e o Único é que merece adoração.

Allah Todo-Poderoso diz: Não há imposição quanto à religião, porque 
já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Allah, 
Ter-se-á apegado a um � rme e inquebrantável sustentáculo, porque Allah é 
Oniouvinte, Sapientíssimo. (Alcorão 02:256)

O Imam Ibn Al-Qayim , diz comentando o versículo acima: o signi� cado 
de Sedutor: é o que leva o servo a extrapolar os limites para a adoração ou obediência 
ou docilidade.

E o Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahhab , diz: “os sedutores são vários. 
No topo deles são cinco: o amaldiçoado Lúcifer, aquele que for adorado com seu con-
sentimento, quem convocar as pessoas para sua adoração, aquele que se intitula de 
conhecer o incognoscível e aquele que julga as pessoas com a lei humana ao contrário 
da lei divina.”

O objetivo fundamental de Allah o Altíssimo enviar os Mensageiros é de 
pregação do Monoteísmo de Allah uni� cando-O nas adorações. 

Allah o Majestoso diz: Em verdade, enviamos para cada povo um mensa-
geiro (com a ordem): Adorai a Allah e afastai-vos do sedutor!(Alcorão 16:36)

Que Allah o Altíssimo que inclua no grupo dos que exercem a unicidade, 
dos sinceros e dos seguidores da orientação do Seu Generoso Profeta n. Acredito 
que isso seja su� ciente, e na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos 
permitir, sobre testemunhar que Muhammad n, é o Mensageiro de Allah.
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Vamos continuar falando sobre o primeiro Pilar do Islam e, desta vez o 
assunto será sobre: Testemunhar sobre Muhammad n, o Mensageiro de Allah. 

- Signifi cado: É acreditar que o Muhammad n, e que Allah o Altíssimo 
lhe enviou para difundir a Sua Religião e encaminhar todas as criaturas para a 
senda certa: 

Allah Todo-Poderoso diz: E não te enviamos, senão como universal (Men-
sageiro), alvissareiro e admoestador para os humanos; porém, a maioria dos 
humanos o ignora. (Alcorão 34:28)

Allah Todo-Poderoso ainda diz: E não te enviamos, senão como miseri-
córdia para a humanidade. (Alcorão 21:107)

- Tal testemunha requer: Acreditar em tudo o que ele informou, obedecer 
às suas ordens, afastar-se daquilo que proibiu e não adorar a Allah o Altíssimo 
senão com aquilo que legislou.

Allah Todo-Poderoso diz: Outrossim, aqueles que apresentarem a ver-
dade e a con� rmarem, esses serão os tementes. (Alcorão 39:33)

Allah Todo-Poderoso diz: Pela estrela, quando cai. Que vosso camarada 
jamais se extravia, nem erra. Nem fala por capricho. Isso não é senão a inspi-
ração que lhe foi revelada. (53:01-04)

Allah Todo-Poderoso diz: Jamais enviaríamos um mensageiro que não 
devesse ser obedecido, com a anuência de Allah. Se, quando se condenaram, 
tivessem recorrido a ti e houvessem implorado o perdão de Allah, e o Mensageiro 
tivesse pedido perdão por eles, encontrariam Allah, Remissório, Misericordio-
síssimo. (Alcorão 04:64)
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Allah Todo-Poderoso ainda diz: Qual! Por teu Senhor, não crerão até 
que te tomem por juiz de suas dissensões e não objetem ao que tu tenhas sen-
tenciado. Então, submeter-se-ão a ti espontaneamente. (Alcorão 04:65)

• A Prestação dos dois testemunhos não são válidos apenas com a crença 
no coração: É necessário para quem deseja abraçar o Islam pronunciá-los 
e colocá-los em prática.

Rogamos a Allah o Todo-Poderoso para que nos inclua entre os seguidores 
do profeta Muhammad n. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre um pecado que muitos muçul-
manos cometem não obstante crerem haver praticado o bem. 
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O nosso discurso de hoje será sobre um pecado que muitos muçulmanos 
comentem e não obstante crerem haver praticado o bem, isto é: Inovação na 
Religião.

A Inovação na Religião: É inventar uma adoração a Allah o Majestoso sem 
origem no Alcorão Sagrado ou na tradição do Profeta que a paz e as bênçãos de 
Allah estejam com ele, ou a prática dos Khalifas piedosos que Allah esteja satisfeito 
com eles. Allah Todo-Poderoso informou-nos que a Religião está completa, Allah 
o Altíssimo diz: ...Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos agraciado 
generosamente o Islam como a Religião... (Alcorão 05:03)

Segundo Aisha , disse: “Quem que tentar introduzir em nossa religião 
algo que não faça parte dela será rechaçado.” 31

Rechaçado: Será refutado e não será aceite perante Allah Todo-Poderoso.

Segundo Al-Irbad Bin Sariah  disse: O Mensageiro de Allah n nos 
exortou com uma exortação na qual os corações tremeram e os olhos derramaram 
lágrimas, e dissemos: ó Mensageiro de Allah n nos parece à exortação de des-
pedida, por isto nos aconselhe. O Mensageiro de Allah n disse: “Vos aconselho a 
temer a Allah e a escutar e obedecer mesmo que um escravo os domine, pois quem de vos 
viver mais tempo, verá muitas divergências, pois então, apeguem-se a minha Sunnah e 
a Sunnah dos Khalifas piedosos, apaguem-se a elas e as mordam com as mandíbulas, 
cuidado com as inovações, pois cada inovação é um desvio.” 32

Existem vários tipos de Inovações: 

• Dentre elas é a inovação na crença: Como por exemplo: renegação 
dos atributos de Allah e Suas qualidades, ou acreditar que haja pessoas 

31 - Relatado por Al-Bukhari. 

32 - Abu Daud e Tirmizi.
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protegidas de falhas além os Profetas e Mensageiros de Allah que a paz 
esteja com eles, ou acreditar que algo tenha benefícios, ou prejuízos, 
ou bênçãos o que não tenha sido determinado por Allah o Glorioso e 
muito mais entre outros tipos de crenças que não tenham origem na 
Religião islâmica.

• Dentre tipos de Inovações: Inovações na prática e são inúmeras, tais 
como:

1. Inovar uma prática que não tenha origem religiosa, como por exemplo: 
oração, jejum, comemorações, como o aniversário do Profeta n, e entre 
outras práticas que não tenham origem no Islam;

2. Acrescentar algo sobre uma adoração islâmica, como por exemplo: acrés-
cimo de quinta genu� exão em uma oração de quatro genu� exões;

3. Praticar uma adoração no Islam ao contrário daquilo que Allah e Seu 
Mensageiro n, ordenaram, como por exemplo: a recordação de Allah em 
grupo em coro ou lava os pés durante ablução antes de lavar os braços; 

4. Determinar um tempo para a prática de uma adoração que não tenha 
sido por ordem de Allah ou do Seu Mensageiro n, como por exemplo: 
especi� car o jejum e oração noturna no dia 15 de Shaaban, porque a 
origem de jejum e oração é válida, porém determinar um dia especí� co 
querer uma prova.

• Dentre as causas de surgimento de inovações: desconhecimento da 
jurisprudência islâmica, atender os caprichos, apego aos pontos de vista 
das pessoas e dar preferência em relação ao Alcorão Sagrado e ao Sunnah 
do Profeta n, assimilação aos descrentes, o apego pelo Hadiths fracos e 
forjados ao Mensageiro de Allah n, e também uma das causas é exagero 
na religião. 

Rogamos a Allah o Glorioso para que nos faça daqueles que seguem as tra-
dições do Profeta n, e para que nos afaste das inovações. Acredito que isso seja 
su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre o 
segundo Pilar do Islam e seu suporte, isto é, a Oração. 
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O nosso discurso de hoje será sobre o segundo pilar do Islam, isto é: A 
Oração.

• A Oração é a diferença entre o muçulmano e o descrente como disse o 
Mensageiro de Allah que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele.

Segundo Jabir , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Entre um 
homem, descrença e paganismo está no abandono de Salat (oração).” 33

A oração não pode se abandonar em qualquer circunstância que seja, nem 
durante o medo, nem durante a viagem muito menos durante a doença. O Men-
sageiro de Allah n, diz: “O topo do assunto é o Islam e seu pilar é a Oração.” 34

Será a primeira ação a ser julgado o servo no Dia do Juízo Final, se for 
aprovada o resto das práticas serão válidas e se for reprovada o resto das ações 
serão inválidas. 

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, diz: “A pri-
meira das ações do homem pelas quais ele será chamado a prestar contas no Dia da 
Ressurreição será a Oração. Se for considerado perfeito, ele estará seguro e bem-sucedido; 
mas se for incompleto, ele será infeliz e um perdedor...” 35

• A Oração é o conforto e frescor do Profeta de Allah n, nesta vida: 

Segundo Anass que Allah esteja satisfeito com ele, disse: O Mensageiro 
de Allah n, diz: “Fui concedido o amor pelas mulheres e perfumes, mas meu maior 
conforto está na oração.” 36

33 - Relatado por Muslim.

34 - Relatado por Al-Tirmizhi.

35 - Relatado por Abu Daud e Al-Tirmizhi.

36- Relatado por An-nasai.
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Frescor e conforto: Aquilo que lhe dá mais sossego nos olhos e tranquili-
dade no coração.

• A Oração é um elo entre o servo e o Senhor dos mundos: A Oração 
impede a prática do pecado e da obscenidade para quem observa com 
sinceridade e concentração.

Allah Todo-Poderoso diz: Recita o que te foi revelado do Livro e observa 
a oração, porque a oração preserva (o homem) da obscenidade e do ilícito; 
mas, na verdade, a recordação de Allah é o mais importante. Sabei que Allah 
está ciente de tudo quanto fazeis. (Alcorão 29:45)

• A Oração será válida apenas quando for feita com o Mensageiro de 
Allah n, fazia:

Segundo Abu Suleiman e Malik Bin Wairith , disseram: Viemos ao 
Profeta n, e éramos (alguns) jovens de idade aproximadamente igual e � camos 
com ele por vinte noites. Então ele n pensou que estávamos ansiosos por nossas 
famílias, e nos perguntou quem havíamos deixado para cuidar de nossas famílias, 
e dissemos a ele n que era bondoso e misericordioso, então nos disse: “Voltem 
para vossas famílias e ensine-as (conhecimento religioso) e ordene-as (que façam boas 
ações) e ofereça suas orações da maneira que você me viu oferecendo minhas orações, 
e quando o tempo determinado, pois a oração entrar, então um de vocês deve fazer o 
chamado (Adhan), e o mais velho de vocês deve liderá-lo em oração.” 37

O muçulmano tem que se esforçar na aprendizagem da prática da Oração 
e suas características como foi registrado diante do Profeta de Allah n, para que 
ele possa cumprir da melhor forma possível, a � m que conseguir ganhar com isso 
a maior recompensa de Allah o Generosíssimo.  

Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o 
Altíssimo nos permitir, sobre algumas regras da Oração. 

      

37 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre uma condição dentre as condições 
para oração válida, isto é, a Puri� cação.

Puri� cação na língua árabe: É a higienização da impureza.

Terminologicamente: A remoção da sujidade.

A purifi cação se divide em duas partes:

Primeira parte: A purifi cação da impureza: Dentre as elas a impureza 
maior feita através de um banho. A puri� cação menor é feita através de ablução, 
usando a água ou Tayamum (ablução seca através de areia) na falta de água ou 
quando não pode usá-la por doença ou algo semelhante.

Segunda parte: A purifi cação da sujidade: Isto é, a remoção de sujidade 
do corpo, da roupa e no local onde se pratica a Oração, caso tenha � cado a cor 
e o cheiro da sujeira não tem nenhum problema que não for possível remover 
na totalidade, desde que a sujidade em sim saia por completo.

• Tipos de sujeira que devem ser removidas do corpo, vestimentas 
e lugares: Fezes e urina humana, (se for menor é tolerável), fezes e 
urina de animais ilícitos o seu consumo, quando aos animais lícitos 
para com consumo, as fezes e a urinas deles é puro. 

Dentre as sujidades também: Animal morto, porco, cachorro, líquido 
mazhi (líquido pré-ejaculatório) e Wadi (uretrite). Quanto à sujidade for menor 
que cause di� culdade de removê-la, é tolerável no Islam.

• Quando o muçulmano pretende remover o que sai dos órgãos 
genitais, como a urina ou fezes: tem que lavar com a água, ou limpar 
com pedras, ou papel higiênico, ou algo semelhante. Não é necessário 
lava as partes íntimas quando for fazer ablução, apenas pode se lavar 
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após de urinar, ou lavar o rabo quando sair fezes, quanto à libertação 
de gazes não necessário uso de água.

Que Allah puri� que os nossos corações das impurezas físicas e espirituais. 
Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo 
nos permitir, sobre a impureza menor.
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O nosso discurso de hoje será sobre a puri� cação da impureza menor, que 
apenas requer ablução.

A Ablução tem que ser através de água limpa: Se a água perder uma das 
suas propriedades, isto é, cor, sabor e cheio, não serve para ablução e nem para 
banho.

Para ablução é necessário: remover tudo o que impede a água a chegar 
diretamente até órgão da ablução. Como por exemplo: lama, esmalte, vela, tinta 
e entre outros produtos que impedem a chegada de água na pele.

O Profeta de Allah n, disse: “Quem realiza a ablução como minha atual 
ablução, em qseguida fazer oração de duas genu� exões em quais ele não pensa em coisas 
mundanas, serão perdoadostodos os seus pecados anteriores.” 38

A característica da Ablução do Profeta de Allah n:

• Intencionar a prática de ablução do seu coração, não é permitido falar 
abertamente;

• Em seguida diga: Bissmillah (Em nome de Allah);

• Depois lavar as mãos três vezes;

• Em seguida bocejar a boca e lavar fossas nasais três vezes, lavar o rosto três 
vezes. (Limite do rosto: largura: de ponta de orelha a outra. Comprimento: 
de testa até abaixo do queixo). Se tiver muito barba lava super� cialmente 
desmanchando-a e, se for pouca tem que lava profundamente, isto é, por 
fora e por dentro da barba.

38 - Relatado por Al-Bukhari.

48

A Características da Ablução

A Características da Ablução



4949

• Depois lavar os antebraços de ponta dos dedos até acima dos cotovelos, 
começando com o lado direito e depois o lado esquerdo;

• Em seguida passar a mão molhada pela cabeça começando a parte frontal 
até traseira, volta até onde começou e com mão molhada novamente lavar 
os ouvidos, passando o dedo indicador por dentro e polegar por fora, uma 
só vez;

• Por � m, lavar os pés três vezes até aos tornozelos39, começando com o lado 
direito;

- Dentre as obrigatoriedades da Ablução: Seguir sequência certa entre 
nos órgãos da ablução sem deixar um grande intervalo;

- Depois de Ablução é Sunnah dizer: “Ash-hadu an la ilaha ill-Allahu 
wahdahu la sharika lahu, wa ash hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuluhu”

(Testemunho que não há nenhuma divindade digna de adoração além de 
Allah e que Muhammad é Seu servo e Mensageiro).” 40

Ó Allah! Faça-nos entre os arrependidos e entre os puri� cados. Acredito que 
isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
sobre alguns erros cometidos por algumas pessoas durante ablução.

      

39 - Nota: Tornozelo são os dois ossos levados nas partes externos de cada um dos pés, que 
logo em seguida aparece alongamento da perna.

40 - Relatado por Muslim.
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Na sessão anterior falamos sobre a Ablução e suas características e, hoje 
falaremos sobre alguns erros cometidos durante ablução.

• Entre os erros são: Deixar de bocejar a boca e lavar as fossas nasais, tais 
práticas invalidam ablução porque ambos fazem parte do rosto que lavar 
é obrigatório, conforme o versículo do Alcorão Sagrado;

• Outro erro cometido: Não lavar as duas palmas de mão juntamente 
com antebraços, lavando apenas no início da ablução. O certo é lavar 
as mãos juntamente com os antebraços mesmo que tenha lavado antes 
no início, porque lavar as mãos no início de ablução é recomendável, 
enquanto que lavar juntamente com os antebraços é obrigatório;

• Dentre os erros são: Negligenciar na lavagem de cotovelos e tornozelos;

Segundo Abdullah Bin Amr , disse: O Mensageiro de Allah n, viu 
algumas pessoas (realizando ablução) enquanto os calcanhares estavam secos. 
Então ele disse: “Ai dos calcanhares que não se molham durante ablução por causa 
do inferno. Realize a ablução por completo.” 41

Segundo Anass , disse: certa vez o Mensageiro de Allah n viu um 
homem em cujo pé parecia uma porção do tamanho de uma unha que não foi 
tocada pela água. Ele então disse: “Volte e execute seu Wudu (Ablução) correta-
mente.” 42

Segundo Khalid  e alguns companheiros do Profeta de Allah n, dis-
sera: O Profeta n, viu uma pessoa fazendo oração e, na parte de trás do pé, uma 
pequena parte igual ao espaço de uma moeda de Dirham permaneceu seca; a 

41 - Relatado por Abu Daud.

42 - Relatado por Abu Daud e An-nasai. 
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água não a alcançou. O Profeta de Allah n, ordenou que ele repetisse a ablução 
e a oração. 43

• Dentre os erros durante Ablução: Exagero na lavagem dos órgãos 
da ablução ou uma parte deles mais de três vezes, isso é o contrário da 
prática da Sunnah do Mensageiro de Allah n;

• Dentre os erros durante Ablução também: Esbanjamento uso excessivo 
de água sem necessidade. 

Allah Todo-Poderoso diz: Ó � lhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor 
atavio quando fordes às mesquitas; comei e bebei; porém, não vos excedais, 
porque Ele não aprecia os perdulários. (Alcorão 07:31)

Que Allah nos faça com que sejamos seguidores da orientação e exemplo do 
Seu Mensageiro de Allah n. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre algumas regras para limpar as 
botas. 

      

43 -Relatado por Abu Daud e considerado hadith autêntico por Sheikh Al-Albani.
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Vamos completar o que já começamos a falar sobre as regras da puri� cação, 
o nosso discurso de hoje será sobre: Limpeza de botas, meias e outros objetos seme-
lhantes. Tal prática é uma permissão de Allah Generosíssimo para Seus servos crentes, 
é uma demonstração de facilidade da Legislação islâmica. 

Para a limpeza válida de botas são necessárias cinco condições:

• As botas terão que estarem limpas, porque não é permitido em botas sujas;

• Têm de ser uma posse lícita, não é permitido se for ilícita, como por exemplo: 
roubadas ou fabricadas com tecido de seda para os homens;

• Depois de calçá-las enquanto está abluído;

• A limpeza delas será permitida apenas quando for uma impureza menor, 
porque se for impureza maior, tem de descalçar para tomar um banho;

• A limpeza tem de atender o tempo determinado pela Lei Islâmica, isto é: 
durante um dia e uma noite, ou seja, (24 horas) para quem não estiver de 
viagem e três dias e três noites, ou seja, (72 horas) para um viajante.

Observação: A limpeza de botas começa a contar com a primeira vez que ele 
limpa após de fazer ablução e calçar.

Características para a limpeza de botas:

Tem de limpar por cima delas colocando os dedos da sua mão molhada sobre 
os dedos dos pés, em seguida passa até o início da sua perna, não é necessário repe-
tir mais de uma vez. Rogamos o Altíssimo Allah pelo entendimento da Religião e 
seguimento do Sunnah do senhor dos Mensageiros de Allah n. Acredito que isso 
seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre 
os anuladores da ablução. 
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O nosso discurso de hoje será sobre os anuladores de ablução e o que 
implica para quem perde a sua ablução.

Os anuladores da ablução são:

1. Tudo o que sai dos órgãos genitais, quer seja frontal, quer seja 
traseiro. Como por exemplo: urina, fezes e etc...;

2. Perda de consciência quer seja por loucura, ou desmaio, ou 
embriaguez, ou sono, porque tais estados são considerados perío-
dos de libertação das impurezas. Porém, se o sono for leve não 
invalida ablução (é aquele sono que alguém se quando perde 
ablução sente como, por exemplo, a libertação de gazes); 

3. O consumo de carne de camelo; 

4. Tocar órgãos genitais sem barreira. Os teólogos se divergem sobre 
o assunto, se invalida ablução ou não?! O melhor é refazer ablução 
depois de tocá-los para sair de dúvida.

• Para quem quebra a sua ablução com um dos elementos acima men-
cionado, será proibido às seguintes práticas: Rezar ou tocar o Alcorão 
Sagrado, salvo quando re� zer ablução.

• Quem � zer ablução e depois duvidar se quebrou ou não: não é necessário 
refazer novamente ablução pela certeza (que é a da ablução feita) não 
é anulada pela dúvida.

• E vice-versa, que quebra a sua ablução e depois dúvida se refez ablução 
ou não: É necessário refazer a ablução novamente pela certeza (que é 
a da ablução quebra) não é anulada pela dúvida.
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Que Allah Todo-Poderoso nos conceda o conhecimento benefício e a boa 
prática. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o 
Altíssimo nos permitir, sobre o que leva a obrigatoriedade de banho. 
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Na sessão passada falamos sobre as regras de ablução, muito especi� camente 
na impureza menor. Portanto, o nosso discurso de hoje será sobre: 

• A obrigatoriedade de banho:

1 - Ejaculação quer seja acordado, quer seja ejaculação durante sonho 
molhado dormindo;

2 - Penetração de pénis na vagina, mesmo sem ejaculação;

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: 
“Quando alguém se senta entre as quatro partes de uma mulher e o órgão masculino 
penetra no órgão feminino, o banho se torna obrigatório.” 44

3 - Após de interrupção de menstruação ou sangramento da mulher 
pós-parto.

• Quem estiver maculado com a impureza maior: está proibido de fazer aquilo 
que é proibido durante a impureza menor, exemplo: Fazer Oração e pegar 
o Alcorão Sagrado. Não é permitido ler o Alcorão, salvo a mulher mens-
truada e no estado pós-parto é permitido, porém sem tocar nele. Durante a 
impureza maior também é proibido permanecer sentado em uma Mesquita.

• É expressamente proibido manter relações conjugais e divorciar-se com 
mulher menstruada e no estado pós-parto, como também mulher nesses 
estados estão proibidas de jejuar e fazer oração, porém, após o estado, tem 
de repor o jejum e a oração não é necessário pagar. 

Ó Allah! Faça-nos aqueles que escutam as palavras e seguem as ordens. 
Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo 
nos permitir, sobre a característica de um banho válido no Islam.

44 - Relatado por Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre a característica de banho contra Janabah 
(ejaculação ou relações conjugais) como o Profeta de Allah n, fazia.

• Descrição geral do banho mais completo do Profeta de Allah n, 
após o Janabah (ejaculação ou relações conjugais): 

1. Dizia a intenção, sincera no coração, antes do banho;

2. Recitava Bissmillah (Em nome de Allah), lavava suas mãos três vezes e 
depois lavava seus órgãos genitais;

3.  Fazia a ablução completa;

4. Jogava água na sua cabeça três vezes, molhando até � os de cabelo;

5. Jogava água sobre seu ombro do lado direito, em seguida no ombro do 
seu lado esquerdo e engloba a água por todo o corpo irrigando os pelos 
do seu corpo.

É aconselhável esfregar-se com a mão para ter certeza que a água atingiu 
toda parte do corpo.

A descrição acima é a característica completa replicada do Mensageiro de 
Allah n, segundo consta nos livros de Al-Bukhari e Muslim.

Segundo Aisha , disse: “Sempre que o Mensageiro de Allah n, tomava 
banho de Janabah (ejaculação ou relações conjugais), lavava as mãos e fazia ablução 
assim como ablução para oração, depois tomava banho e esfregava os cabelos, até sentir 
que toda a pele da cabeça estava molhada. Em seguida ele derramava água três vezes 
e lavava o resto do corpo.”

Aisha , disse ainda: “Eu e o Mensageiro de Allah n, tomávamos banho 
em um único recipiente de água, do qual tomávamos água simultaneamente.” 
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• Quanto à característica de um banho comum válido é da seguinte 
forma:

1. Intenção de tomar o banho antes de começar no seu coração;

2. Jogar a água englobando todo seu corpo incluindo bocejar a boca, lavar 
fossas nasais e esfregava os cabelos até sentir que toda a pele da cabeça 
do corpo está molhada.

Rogo a Allah para que puri� que os nossos corações, nossos corpos, que 
nos livra das impurezas físicas e espirituais. Acredito que isso seja su� ciente, na 
próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre a característica 
e as regras de At-Tayammum (ablução seca com areia).
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O nosso discurso de hoje será sobre At-Tayammum (ablução seca com areia).

• At-Tayammum (a purifi cação com areia): É uma das permissões de 
Allah o Generosíssimo para com Seus servos. É uma prova e demons-
tração de facilidade da Legislação islâmica. 

• At-Tayammum (a purifi cação com areia): É a substituição na puri-
� cação (ablução ou banho) quando há escassez de água ou algo seme-
lhante. Por exemplo: para quem não consegue usar a água por doença, 
ou por falta de água, ou seja, apenas com pouca quantidade que seria 
para beber, ou tenha uma quantidade considerável, porém se usar pode 
lhe prejudicar, como a água gelada sem meios para aquecer e que pode 
causar doença caso use assim!

• É permitido fazer At-Tayammum usando qualquer objetivo que 
esteja na terra: exemplo: areia, barro, pedra, cerâmica, poeira etc...

Allah Todo-Poderoso diz: Ó � éis, não vos deis à oração, quando vos 
achardes ébrios, até que saibais o que dizeis, nem quando estiverdes polutos 
pelo dever conjugal - salvo se vos achardes em viagem -, até que vos tenhais 
higienizado. Se estiverdes enfermos ou em viagem, ou se algum de vós acabar 
de fazer a sua necessidade, ou se tiverdes contato com mulheres, sem terdes 
encontrado água, recorrei à terra limpa e passai (as mão com a terra) em vossos 
rostos e mãos; sabei que Allah é Remissório, Indulgentíssimo. (Alcorão 04:43)

Terra: É tudo o que está sobre ela; Limpa: Pura, que um muçulmano pode 
colocar em recipiente como o barro ou areia e se puri� car. 
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A característica de At-Tayammum:

• Terá que começa por recitar: Bissmillah (Em nome de Allah), com inten-
ção de fazer At-Tayammum. A seguir, bate uma vez levemente sobre a 
face da terra, passa as mãos no rosto e sobre as mãos, depois do At-Ta-
yammum recita a mesma súplica que é feita após a ablução.

• Ao fazer At-Tayammum (a puri� cação com areia), terá que seguir a 
sequência sem deixar um intervalo maior entre passar as mãos no rosto 
e sobre as mãos. 

Dentre as regras do At-Tayammum (a purifi cação com areia):

• O At-Tayammum (a puri� cação com areia): É invalidado por aquilo que 
invalida e anula a puri� cação com água, como por exemplo: anuladores 
de ablução e obrigatoriedade de banho; 

• Para quem se puri� ca de janabah ou impureza, volta para estado de 
poluto quando o motivo que permitia fazer ablução seca, porém não 
precisa repor as orações;

• Quem encontrar a água que só chegar para uma parte do seu corpo usa 
o que tiver e o resto completa com ablução seca.

Que Allah o Altíssimo nos bene� cie e nos conceda a nosso. Acredito que 
isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
sobre as regras voltadas para tipos de sangues naturais que saem de mulheres.
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O nosso discurso será sobre regras especí� cas para mulheres. Antes começára-
mos com a fala gostaríamos de recordar que: é obrigatório para mulher muçulmana 
aprender regras que lhes interessa para a prática da sua religião. E nós todos temos 
obrigação de ensinar nossas famílias e nossos próximos aquilo que é bené� ca para 
a sua religião e para sua vida terrena, dentre a crença, puri� cação, oração, ética 
moral e muito mais.

Dentre as regras que interessam a mulher muçulmana são as da mens-
truação e do sangramento pós-parto:

- Menstruação: É um sangue natural que sai de uma mulher que tenha 
atingido a puberdade em tempos determinados.

- A Menstruação: Não tem limite da sua saída e nem da interrupção, não 
tem um período mínimo e nem máximo, porém, quando houver o sangue 
com as suas características, então é menstruação.

- Quanto o sangramento pós-parto: É o sangue que sai da mulher após 
o parto ou dois ou três dias antes, não tem um limite mínimo, mas o seu 
tempo máximo de quarenta dias.

- A mulher menstruada e com sangramento pós-parto: São proibidas a 
fazerem oração, jejuar, porém, têm de repor o jejum depois do sangramento, 
mas a oração não. É proibido manter relações conjugais com elas, dar divór-
cio, como também elas estão proibidas de permanecer na mesquita, estão 
proibidas de fazer tudo o que é proibido na impureza menor e, devem se 
puri� car assim que se cortar o sangramento.
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- Se uma mulher menstruar ou sangrar por parto no tempo de uma 
oração: Não terá nenhuma obrigação de repor aquela oração, salvo se ela 
atrasar propositalmente de fazer oração até no último instante e depois 
sangrar.

- Se o sangramento menstrual ou pós-parto para antes da acabar o tempo 
da oração, será obrigatório para ela cumprir com aquela oração.

- O que acontece anormal para algumas mulheres: É o prolongamento 
no sangramento, isto é, a hemorragia que sai do ventre fora do seu tempo 
norma. 

• A regra de hemorragia é como a do período normal, porém tem de observar 
os seguintes aspectos:

1 - Tem que renovar ablução para cada oração. Fátima, � lha de Abu Hubaysh, 
foi ter com o Profeta de Allah n, e narrou o que aconteceu com ela. Ele n disse: 
“Então tome um banho e faça ablução para cada oração e ore.” 45

Isto é, não faça ablução antes de tempo de oração determinada, quanto à 
oração indeterminada somente faça ablução assim que for fazer aquela oração.

2 - Sempre que for fazer ablução terá que lava o sangue, tem que introduzir 
na sua vagina um pedaço de algodão para impedir o escorrimento de sangue, pode 
também usar o absorvente medicinal que as mulheres usam atualmente.

Que Allah nos conceda a puri� cação externa e interna. Acredito que isso 
seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
sobre as condições de oração.

      

45 - Relatado por Al-Bukhari. 
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O nosso discurso de hoje será sobre as regras de oração. Para a prática de 
oração há condições a serem observadas antes e durantes a oração, tem pilares que 
devem ser compridos, como também tem obrigações para sem obedecidas, caso 
contrário, a oração será inválida.

• Condições para uma oração válida: Islam, consciência, puberdade; não 
é válida a oração de um descrente, nem de um louco, ou embriagado, 
e nem a de uma criança abaixo de sete anos de idade; 

• Dentre as condições de oração: a entrada de tempo de uma oração 
obrigatória. 

Allah o Altíssimo diz: E quando tiverdes concluído a oração, mencionai 
Allah, quer estejais de pé, sentados, ou deitados. Porém, quando estiverdes fora 
de perigo, observai a devida oração, porque ela é uma obrigação, prescrita aos 
� éis para ser cumprida em seu devido tempo. (Alcorão 04:103)

Os tempos das orações são:

• A oração de Dhuhr: Começa ao meio-dia solar, isto é, quando o sol sai do 
meridiano e começa a inclinar para oeste, isso se nota quando a sombra 
se estica para o lado nascente depois de sair do poente, e acaba o tempo 
de Dhuhr quando a sombra de um objeto atinge a mesma altura (além da 
sombra que aparece durante meridiano); 

• A oração do Asr: Começa com o � nal do tempo de Dhuhr até o sol amarelar, 
porém, o tempo de necessidade se estende até no ocaso solar;

• A oração de Maghrib: Começa com o pôr-do-sol, isto é, o desapareci-
mento total, e se estende até o desaparecimento das manchas vermelhas 
no horizonte;
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• A oração de Isha: Começa com o desaparecimento das manchas vermelhas 
no horizonte até meia-noite e, o tempo necessário até ao romper da aurora;

• A oração de Fajr: Começa com o rompimento da segunda aurora e acaba 
com o nascimento do sol. A segunda aurora (chama-se aurora verídica): 
É a clareza que se espalha no horizonte do lado nascente e se estende do 
norte o para sul.

Sobre os tempos de orações veio detalhado no hadith narrado por Abdullah 
Bin Umar , no qual ele disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “O tempo da 
oração do Dhuhr (meio-dia) é quando o sol passa pelo meridiano e a sombra de um 
homem é a mesma (comprimento) que sua altura (e dura) enquanto durar o tempo 
da oração da tarde não vem; o tempo para a oração do Asr (da tarde)enquanto o sol 
não amarelar; o tempo da oração Maghri (o pôr-do-sol) enquanto o crepúsculo não 
termina; a hora do Isha (oração da noite)até a meia-noite e a hora da oração do Fajr 
(oração da aurora) do romper da aurora do amanhecer, desde que o sol não tenha 
nascido; mas quando o sol nasce, evite a oração, pois nasce entre os chifres do diabo.” 46

• É aconselhável fazer a oração logo no primeiro tempo: Porém a oração do 
Isha se não causar di� culdade para as pessoas pode retardar e a do Dhuhr no 
verão também pode retardar para se fazer um pouco tarde até baixar o calor.

• Quem perder uma oração terá que pagar logo em seguida sem atraso:
Se esquecer a sequência ou desconhecer nada é obrigado a fazer, ou receia 
sair o tempo da oração presente, pode não observar a sequência nas orações 
perdidas.

Que Allah nos faça juntamente com os nossos descendentes observadores 
de orações nos seus devidos tempos e da melhor forma possível. Acredito que 
isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
sobre as condições de oração.

      

46 - Relatado por Muslim.
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Na sessão passada falamos sobre as condições de oração e, mencionamos 
entre elas: Islam, consciência, puberdade e entrada de tempo como condições para 
que uma oração seja válida.

• Cobrir a nudez: A cobertura de nudez tem de ser com uma vestimenta 
que não mostre a pele, ou seja, roupa transparente;

- Nudez masculina: de cima de umbigo até de baixo de joelhos. Quando 
a nudez feminina: todo o corpo da mulher é considerado nudez na oração, com 
exceção de rosto e palmas de mão, porém melhor é cobrir suas mãos também, se 
estiver em um ambiente onde tem homens estranhos tem de cobrir todo o seu 
corpo.

- O que é importante salientar também: algumas pessoas se vestem com 
vestimenta ou shorts curtos que por vezes mostram joelho, ou debaixo de suas 
costas que fazem parte de nudez, para estes tipos de situações oração serão invá-
lida. Isso também se aplica para aquele que se veste com roupas transparentes, 
que mostra a cor da pele, isto é, a oração será invalida. 

• Dentre as condições de oração: a pureza de impureza maior e menor, 
com falamos anteriormente de forma bem detalhada; 

• Dentre as condições também: remoção de impura de corpo, de vesti-
menta e de local onde pratica a oração;

Quem descobre uma impureza depois de oração e, não sabe quando é que 
aconteceu ou se esqueceu dela, então sua oração é válida. Se descobrir durante 
oração e tiver como removê-la sem descobrir a sua nudez, pode fazer e completar 
aquela oração.
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• Dentre as condições de oração: direcionar-se ao Qiblah, e o Kaabah (tem-
plo situado em Makkah) que serve de diretriz para os muçulmanos;

• Dentre as condições de oração também: a intenção tem de ser feita dentro 
do coração e não é necessário pronunciar oralmente.

• Não é permitido fazer oração no cemitério, (salvo oração fúnebre) como 
também oração feita em currais de camelos.

Ó Allah nos faça com que sejamos aqueles que observam as orações de forma 
mais prefeita possível que Lhe agrade. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima 
sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre os pilares de oração.
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Na sessão passada falamos sobre as condições de oração, e o nosso discurso 
de hoje será sobre os pilares da oração;

• Os pilares de oração não podem ser negligenciados, quer seja por esque-
cimento, quer seja por ignorância, e são eles: 

Primeiro pilar: Ficar em pé para quem consegue � car parado;

Segundo Imran Bin Hussain , disse: tinha hemorroidas, então perguntei 
ao Profeta de Allah n, sobre a oração. Ele disse: “Ore em pé e se não puderes, ore 
enquanto sentado e, se não puderes fazer isso, ore Deitados ao seu lado.” 47

Isto, quando for uma oração obrigatória, quanto às orações voluntárias, 
pode fazer sentado mesmo sem motivo justi� cativo, porém, a sua recompensa 
será pela metade.

Foi narrado por Imran Bin Hussain  perguntou ao Mensageiro de 
Allah n, sobre uma pessoa que reza sentada. Ele disse: “Quem faz a oração em 
pé, é melhor. Quem faz a oração sentado terá metade da recompensa de quem 
reza em pé. E quem � zer a oração deitado terá metade da recompensa de quem 
ora sentado.” 48

Segundo pilar: Takbiratul ihram (enaltecimento de abertura) no início de 
oração;

Segundo Abu Hurairah  disse: Uma pessoa entrou na mesquita e fez 
oração enquanto o Mensageiro de Allah n, estava sentado em um canto da mes-
quita, e o restante do hadith é o mesmo que mencionado acima, mas com esta 

47 - Relatado por Al-Bukhari.

48 - Relatado por Al-Bukhari.
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adição: “Quando você se levanta para oração, faça a ablução completo, depois vire 
para Qiblah e recite takbir (Allahu Akbar : Allah é Grandiosíssimo).” 49

Terceiro pilar: A recitação de Surata Al-Fatiha (capítulo de abertura) em 
todas rak’ahs (ciclos de oração);

Segundo Aisha , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Quem não 
recita Al-Fatiha (capítulo de abertura) em oração, sua oração é inválida.” 50

Estará isento da recitação do Surata Al-Fatiha para quem encontra o Imam 
na genu� exão ou um pouco antes e não consegue recitá-la.

Quarto pilar: A genu� exão;

Quinto pilar: Levantar-se de genu� exão;

Sexto pilar: Voltar à posição original, isto é � car em pé como foi no início 
antes da genu� exão;

Sétimo pilar: Prostração através d0s sete membros, tais como: testa e nariz, 
duas mãos, dois joelhos e extremidades dos pés.

Oitavo pilar: Levantar-se da prostração;

Nono pilar: Sentar-se sobre os calcanhares entre as duas prostrações;

Décimo e décimo primeiro pilar: Último Tashahud (O Tashahhud, tam-
bém conhecido como at-Tahiyyat, é a parte da oração muçulmana em que a 
pessoa se senta no chão de frente para o qibla, glori� ca a Deus e cumprimenta 
o mensageiro n e o povo justo de Deus, seguidos pelos dois depoimentos.) e a 
recitação da seguinte súplica: 

Transliteração: “Attahiyatu lillahi wasalawatu watayibat, asslamalaika 
ayuha Nabiy warahmatullah wabarakatuhu, assalamalaina wa ala ibadillahi Assa-
lihina, ash-hadu an la ilahailla Allah, waash-hadu Anna Muhammadan abduhu 
wa rassuluhu”.

Tradução: “As saudações e as melhores bênçãos pertencem a Allah, a paz, as 
bênçãos, e misericórdia de Allah estejam contigo ó Profeta, a paz esteja conosco e 

49 - Relatado por Al-Bukhari.

50 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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com os servos benfeitores de Allah, testemunho que não há nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah e testemunho que o Muhammad é Seu servo e 
Seu Mensageiro.”

Décimo segundo pilar: encerramento com saudação (Assalam alaikum); 

Décimo terceiro pilar: Rea� rmação, isto é, pausas em cada um dos pilares 
mesmo sendo menor;

Décimo quarto: Seguir a sequência certa entre os pilares.

Ó Allah! Dê-nos a compreensão da religião e ensine-nos o que nos bene� cia 
na vida terrena e na derradeira. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre as regras para quem deixa ou 
esquece-se um dos pilares de oração.
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Na sessão passada falamos sobre os catorze pilares de oração, para o nosso 
discurso de hoje, será sobre deixa ou esquece-se um dos pilares de oração.

• Se deixar ou esquecer o Takbiratul Ihram (enaltecimento de abertura) no 
início de oração; a sua oração será inválida porque nem entrou na oração.

• Se for outro enaltecimento: se deixar propositalmente, a sua oração será 
inválida e se for por esquecimento tem de proceder da seguinte forma:

A) Se recordar antes de chegar o seu local do seguinte ciclo, repõem, com-
pleta a sua oração e no � nal faz prostração de esquecimento;

Exemplo: se esquecer a genu� exão, depois se recorda na prostração do 
mesmo ciclo, ou na leitura do ciclo posterior, então deixa a prostração ou a lei-
tura, faz genu� exão, em seguida completa a sua oração e no � nal faz prostração 
de esquecimento.

B) Se recordar depois de chegar à posição do ciclo posterior, desconsidera o 
incompleto anterior e considera o atual como o lugar dele, em seguida completa 
a oração e no � nal faz a prostração de esquecimento;

Exemplo: se esquecer a genu� exão logo no primeiro ciclo, apenas se recordar 
no segundo, invalida o primeiro ciclo, o que será o segundo passa a ser o primeiro 
para ele, então completa a oração e no � nal faz a prostração de esquecimento.

C) Se não se recordar nada até o término da oração, levanta-se e completa 
com um ciclo completo, desde que não tenha passado um intervalo maior de 
tempo depois de se recordar, caso tenha passado muito tempo e neste período 
quebra a ablução, então refaz a oração completa.
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Que Allah nos faça daqueles que observam as orações e a completa com 
muita perfeição. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se 
Allah o Altíssimo nos permitir, sobre os deveres de oração.
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Na sessão passada falamos sobre os pilares de oração e as regras ligadas a 
eles. Hoje, o nosso discurso será sobre os deveres de oração, que são:

1 - Todos os enaltecimentos de oração: com exceção do Takbiratul Ihram 
(enaltecimento de abertura) no início de oração;

2 - Dizer: Sami Allahu Liman Hamidah  (Allah escuta a quem O louva): 
para o imam (líder de oração) ou para que estiver rezando sozinho, quando 
estiver seguindo o imam não será necessário;

3 - Dizer: Rabbana Lakal-Hamd: para o imam ou para que estiver rezando 
sozinho;

4 - Dizer: Subhana Rabbil Azeem (Glori� cado seja o meu Grandioso 
Senhor): na genu� exão, é aconselhável repetir isso três vezes ou mais;

5 - Dizer: Sub'hana rabbyal a'allá (Glori� cado seja o meu Altíssimo 
Senhor): na prostração, é aconselhável repetir isso três vezes ou mais;

6 - Primeiro Tashahhud: os seguintes ditos:

- Transliteração: “Attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayibat, assalam alaikaa 
yuha Nabiy wa rahmatullah wabarakatuhu, assalam alaina wa ala ibadillahi Assa-
lihina, ash-hadu an lailaha illa Allah, wa ash-hadu Anna Muhammadan abduhu 
warassuluhu”.

- Tradução: “As saudações e as melhores bênçãos pertencem a Allah, a paz, 
as bênçãos, e misericórdia de Allah estejam contigo ó Profeta, a paz esteja conosco 
e com os servos benfeitores de Allah, testemunho que não há nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah e testemunho que o Muhammad é Seu servo e 
Seu Mensageiro”.
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7 - Sentar para o primeiro Attashahud.

• Quem deixar um desses deveres da oração propositalmente a sua oração 
será inválida.

• Quem deixar por esquecimento ou por desconhecimento, então terá 
que fazer no � nal a prostração de esquecimento.

Rogamos o Bendito e Altíssimo Allah para que nos conceda o conhecimento 
bené� co e boas práticas aceites. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre regras de caminhada para oração.
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Nas sessões anteriores falamos das condições, pilares e deveres de oração. Na 
sessão de hoje, falaremos sobre as regras ao caminharmos para oração.

• É obrigatório para os homens muçulmanos cumprirem as orações em 
congregação. Allah Todo-Poderoso diz: Praticai a oração pagai o 
zakat e genu� ecti, juntamente com os que genu� ectem. (Alcorão 
02:43.)

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Eu 
estava pensando em ordenar que o chamado à oração fosse dado, então diria a um 
homem para liderar as pessoas em oração, depois eu e algumas outras pessoas sairmos 
carregando tochas de madeira para irmos em direção as pessoas que não fazem à oração 
para incendiar suas casas ao redor deles.” 51

• É aconselhável ir a mesquita para fazer oração enquanto está abluído, 
com muita calma e tranquilidade.

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: "Quando 
o Iqamah for para uma oração, não venha correndo. Venha andando com tranquili-
dade. O que vocês alcançarem, rezai e o que perderem, completai logo em seguida.” 52

Ao entrar na mesquita tem de entrar com o pé direito:

Sempre que o Mensageiro de Allah n entrava na mesquita, ele dizia: 

Transliteração: “Bismillah, was-salamu' ala Rasulillah, Allahummagh-� rli 
dhunubi waftah li abwaba rahmatika”.

Tradução: “Em nome de Allah, que a paz esteja com o Mensageiro de Allah. 
Ó Allah perdoa meus pecados e abra para mim os portões da Tua misericórdia.” 53

51 - Relatado por Ibn Majah.

52 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

53 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Ao sair da mesquita tem de sair com o pé esquerdo: 

Quando ele n saia da mesquita, dizia:

Transliteração: “Bismillah, was-salamu' ala Rasulillah, Allahummagh-� rli 
dhunubi waftah li abwaba fadlika”

Tradução: “Em nome de Allah, que a paz esteja com o Mensageiro de Allah. 
Ó Allah, perdoa meus pecados e abra para mim os portões da tua generosidade.” 54

• É aconselhável ir cedo para oração: tentar alcançar sempre o Takbiratul 
Ihram (enaltecimento de abertura) no início de oração; rezar na primeira 
� leira, perto do imam, alinhar as � leiras e cobrir lacunas;

• É aconselhável para quem entra na mesquita não se sentar até que faça 
duas genu� exões em saudação a mesquita.

Segundo Abu Qatadah , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: 
“Quando qualquer um de vocês entra na mesquita, ele deve executar dois Rak'ah (de 
oração voluntária de dois ciclos) antes de se sentar." 55

Ó Allah! Encubra-nos com Sua misericórdia, Seu perdão, proporciona-nos 
Sua anistia e generosidade. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre a característica correta de oração 
conforme a Sunnah (tradição do Profeta n).

      

54 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

55 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre as características da oração conforme a 
Sunnah (tradição do Profeta de Allah n), ela é da seguinte forma:

• O orador para direcionado para o Qiblah (Direção de Makkah), diz:
“Allahu Akbar” - “Allah é o Grandiosíssimo” de mãos levantadas à 
altura dos ombros ou até nas pontas das orelhas e olha para o lugar 
onde irá prostrar; 

• Coloca sua mão direita sobre a mão esquerda no peito ou um pouco 
abaixo, ou seja, acima do seu umbigo, da seguinte maneira:

1. Coloca a sua mão direita sobre a sua mão esquerda;

2. Ou coloca a sua mão sobre o seu braço esquerdo segurando-o.

• Em seguida recita a súplica de abertura da oração: tradução:

Transliteração: "Subhanakal lahumma, wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, 
wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk"

Tradução: “Glori� cado e louvado seja Tu ó meu Senhor, Bendito seja o 
Seu nome, o Altíssimo seja a Sua existência e não há divindade que merece ser 
adorada além de Ti"

Ou outras súplicas que o Mensageiro de Allah n fazia nas suas abertura 
para oração.

Em seguida, diz: 

Transliteração: “Audhu billahi minach-chaitanir-rajim”

Tradução: “Amparo-me em Allah, contra o maldiçoado Satanás”

Transliteração: “Bissmillahi, Arrahman, Arrahim”

Tradução: “Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso”

As Características da  Oração
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• Depois recita o capítulo de abertura até no � m, se for orações com reci-
tação audível recita em voz alta e, se for em silêncio recita em silêncio.

• Depois da leitura do capítulo de abertura, recita outros capítulos ou 
versículo do Alcorão Sagrado que ele conhece nos primeiros dois ciclos.

Depois diz: Transliteração: “Allahu Akbar” — Tradução: “Allah é 
Grandiosíssimo”, para genu� exão levando suas mãos até altura dos ombros ou nas 
pontas das orelhas , coloca suas mãos os seus joelhos com dedos abertos, com sua 
cabeça alinhada com sua coluna, de coluna esticada e rea� rmado na genu� exão, e diz: 

Transliteração: “ Subhana Rabbil Azeem”, três vezes;

Tradução: “Glori� cado seja o meu Grandioso Senhor”

• Em seguida, levanta-se para a posição anterior de mãos levantadas até 
altura de ombros ou pontas de orelhas e, diz: 

Transliteração: “Sami Allahhu liman hamidah”;

Tradução: “Allah escuta a quem O louva”: 

Isso, para o imam (líder de oração) ou para que estiver rezando sozinho...

• Voltar para a posição anterior, isto é, em pé, diz: 

Transliteração: “Rabbana lakal hamd”, ou “Rabbana laka Al-Hamud”, ou 
“Allahumma Rabbana walaka Al-Hamd”, ou “Allahumma Rabbana Laka Al-Hamd”

Tradução: “Ó Senhor nosso! E os louvores pertencem a Ti”; ou “Ó Senhor 
nosso! Os louvores pertencem a Ti”; “Ó Allah! Ó Senhor nosso! E os louvores 
pertencem a Ti”, ou “Ó Allah! Ó Senhor nosso! Os louvores pertencem a Ti”

Observação: se acrescentar algo daquilo que foi narrado do Mensageiro de 
Allah n, é ainda muito melhor.

• Em seguida enaltece Allah e prostra com sete membros, tais como: testa 
e nariz, duas mãos, dois joelhos e extremidades dos pés, sem apoiar seus 
antebraços no chão, de coxas afastadas, de barriga levantada sem apoiar 
com as coxas, fazem isso sem incomodar os seus irmãos aos lados e diz 
na sua prostração:

Transliteração: "Sub'hana rabbyal a'alla"

Tradução: “Glori� cado seja o meu Altíssimo Senhor”

As Características da  Oração
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Três vezes ou mais e intensifica nela súplicas porque, segundo 
Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, diz: “O servo � ca mais 
próximo do seu Senhor (Allah) quando está em prostração. Intensi� quem as súplicas 
enquanto prostrados.” 56

• Sem seguida levanta-se da prostração enaltecendo esse senta apoiado 
sobre o seu pé esquerdo, o pé direito solto, colocando a sua mão direita 
sobre coxa direita, sua mão esquerda sobre a coxa esquerda ou nos joe-
lhos, rea� rmado na sua sentada e diz: 

Transliteração: “Rabbigh� r li”;

Tradução: “Ó Senhor, perdoa-me”;

Repete isso três vezes ou mais.

• Em seguida enaltece Allah e diz:

Transliteração: “Allahu Akbar”

Tradução: “Allah é Grandiosíssimo”; Na segunda prostração fará o mesmo 
que fez na primeira,

• Em seguida levanta-se da prostração enaltecendo Allah e diz:

Transliteração: “Allahu Akbar” 

Tradução: “Allah é Grandiosíssimo”; volta a � car em pé como começou 
para o segundo ciclo, para fazer tudo o que fez no primeiro ciclo com exceção da 
súplica de abertura;

• Em seguida se senta para o primeiro Attashahud para uma oração de 
três ou quatro ciclos da mesma forma que se senta entre as duas pros-
trações, de mãos colocadas sobres as coxas, com dedo polegar sobre o 
dedo maior, com dedo menor e anelar também fechados e o indicador 
esticado, isto é. Todos os dedos da mão direita fechados e o indicador 
esticado e olhando-o e diz:

Transliteração: “ At-tahiyyatu liilahi wassalawatu wat-tayyibatu assalamu 
'alaika ayyu-hannabiyyu wa rahmatul-lahi wa barakatuhu, assalamu 'alaina wa'ala 
'ibadilla-is-sali-hinn ach-hadu an la-ilaha illallahu wa ach-hadu anna Muhamma-
dan 'abduhu wa rasuluh”

56 - Relatado por Muslim.
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Tradução: “As saudações e as melhores bênçãos pertencem a Allah, a paz, as 
bênçãos, e misericórdia de Allah estejam contigo ó Profeta, a paz esteja conosco e 
com os servos benfeitores de Allah, testemunho que não há nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah e testemunho que o Muhammad é Seu servo e 
Seu Mensageiro.” 57

• Em seguida se levanta enaltecendo Allah e diz: Transliteração: “Allahu 
Akbar” — Tradução: “Allah é Grandiosíssimo”; para o terceiro e quarto 
ciclo em ambos apenas recitará o capítulo de abertura e segue fazendo 
e recitando o que faz e recitou nos ciclos anteriores;

• Em seguida se senta da seguinte forma para o último Attashahud: com 
o pé esquerdo estendido no chão que passa por baixo da perna direita, 
enquanto o pé direito está sobreposto e se sente com suas nádegas � xas 
sobre a terra: recita o primeiro Attashahud acima mencionado e ainda 
acrescenta o seguinte:

Transliteração: “Allahumma salli ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammad, 
kama sallaita ‘ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa 
ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim. Innaka anta 
Hamidun Majid”.

Tradução: “Ó Allah! Saúda ao Muhammad e a família de Muhammad como 
tem saudado a Ibrahim e a família de Ibrahim. Abençoe a Muhammad e a família 
de Muhammad, como abençoou Ibrahim e a família de Ibrahim, certamente és 
Louvado, Majestoso.” 58

Em seguida pede refúgio a Allah o Altíssimo contra quatro coisas, dizendo: 

Transliteração: “Allahumma audhu bika min azhabi jahannam wa min 
adhabi al-qabr wa min � tnat al-mahiya wa mamat wa min � tnat Al-masihi 
Ad-dajjal.”

Tradução: “Ó Allah, eu refugio-me em Ti do castigo do Fogo internal, 
do castigo da sepultura, das tentações e das di� culdades da vida e da morte e da 
tentação do Massih Ad-Dajjal(Anti-Cristo).” 59

57 - Relatado por Al-Bukhar e Muslim.

58 - Relatado por Al-Bukhar e Muslim.

59 - Relatado por Muslim.
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Depois da súplica acima,pede o que deseja.

• No � nal faz uma saudação para o lado direito e para o lado esquerdo 
dizendo:

Transliteração: “Assalamu 'alaikum wa rahmatullah”

Tradução: “Que a Paz e a Misericórdia de Deus esteja convosco”

• Depois de saudação para o término da oração é recomendável fazer as 
seguintes súplicas:

Transliteração: “Astagh� rullah”

Tradução: “Peço perdão a Allah”, por três vezes;

Transliteração: “Allahumma anta As-Salam wa minkaas-Salam, tabarakta 
wa ta’alaita, ya Dhal-Jilaali wal-Ikram”

Tradução: “Ó Allah! Tu és a paz e de Ti provêm a paz, bendito e enaltecido 
sejas, Possuidor da majestade e dignidade”

• Em seguida, continua com fazendo as súplicas aconselháveis e que o 
Mensageiro de Allah n fazia. Exemplo das súplicas:

Transliteração: “Subhanallah”

Tradução: “Glori� cado seja Allah”, (Tassbih), 33 vezes;

Transliteração: “Alhamdulillah”

Tradução: “Louvado seja Allah” (Al-hamdala), 33 vezes e,

Transliteração: “Allahu Akbar”

Tradução: “Allah é o Grandessíssimo” (At-Takbir), 33 vezes;

• Em seguida completa o centésimo com seguinte súplica:

Transliteração: “La ilahailla Allah, wahdahu, lasharikalah, lahul-mulk wa 
lahul-hamd wa huwa ala kullishai-in qadir”

Tradução: “Não há nenhuma divindade digna de adoração além de Allah, 
o Único que não tem parceiros, pertence-Lhe a Soberania e os Louvores e Ele é o 
Poderoso acima de todas as coisas”.

Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o 
Altíssimo nos permitir, sobre as falhas cometidas por algumas pessoas em orações.

As Características da  Oração
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Na sessão anterior falamos sobre a característica de oração no Islam, hoje o 
nosso discurso será sobre falhas cometidas por algumas pessoas em orações. 

Falaremos de dessas falhas de uma maneira muito super� cial e resumida, 
para que possamos evitá-las e para servirem de atenção para os demais muçulmanos 
pelo mundo fora. Dentre elas são:

• A recitação da intenção ao iniciar uma oração: Esta prática de Bid`ah 
(inovação na religião), porque o Mensageiro de Allah n, nunca fez dessa 
forma, nem seus companheiros também � zeram ou relataram-nos essa 
prática. A intenção reside no coração, por isso não é permitido falar 
em voz audível;

• Algumas pessoas quando entram na Mesquita enquanto o imam 
(líder de oração) estiver genufl ectido, enaltece Allah com enalteci-
mento de abertura enquanto está inclinado para genufl exão: Esta 
prática invalida oração, porque o enaltecimento de abertura tem de ser 
feito enquanto a pessoa está em pé e, em seguida, enaltece novamente 
a Allah para genu� ectir. Se � zer com pressa e deixar de enaltecer Allah 
para a genu� exão, o enaltecimento de abertura será lhe su� ciente para 
isso enquanto em pé e a oração será válida;

• Dentre as falhas na oração, apressar-se ou correr para alcançar a 
oração: Segundo Abu Hurairah  disse: o Mensageiro de Allah n
diz: “Quando você ouvirem o Iqama (segundo chamamento de oração) 
dirijam-se à oração com calma, solenidade e sem pressa. O que alcançardes 
rezai e perderdes completai.” 60

60 - Relatado por Al-Bukhari.
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Sunnah é andar indo para oração calmamente, sem pressa e com passos 
normais.

• Dentre as falhas, não se importar em alinhar as fi leiras: Segundo 
Anass , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Mantenha vossas 
� leiras alinhadas (durante Oração de congregação), pois alinhamento das 
� leiras faz parte da perfeição de Oração.” 61

Alinhamento de fi leiras: por cima ombros ligados entre si e por baixo 
calcanhares também ligados entre si.

• Dentre as falhas: ir à mesquita depois de consumir alho cru ou 
cebola: Segundo Jubair  disse: O Mensageiro de Allah n, diz: 
“Quem come alho ou cebola deve � car longe de nós ou de nossas mesquitas, 
mantenha-se na sua casa.” 62

Nisso, também se enquadra outras substâncias que tenham maus cheiros que 
incomodem os muçulmanos na oração, como por exemplo: cigarro que é muito 
detestável por natureza e incomoda os oradores com mau cheiro durante oração.

• Dentre as falhas também: Cruzar os dedos na oração, ou ao caminhar 
para a mesquita: esta prática é detestável. Segundo Abu � umamah 
Al-Hannat , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Se alguém de 
vocês � zer ablução perfeitamente, e depois sai pretendendo a mesquita, não 
pode cruzar os dedos de sua mão porque ele já está em oração.” 63

Que Allah nos proteja de falhas, de erros e nos perdoe pelos desleixos. 
Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo 
nos permitir, continuaremos a falar sobre as falhas cometidas por algumas pessoas 
em orações.

      

61 - Relatado por Al-Bukhar e Muslim.

62 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

63 - Relatado por Abu Daud e foi considerado hadith autêntico por Sheikh Al-Albani.
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• Dentre as falhas: não se vestir adequadamente para oração: algumas 
pessoas se desleixam nas suas vestimentas em orações especialmente a 
de aurora e se vestem com roupas de dormir ou roupa cheia que jamais 
se vestiriam em seus trabalhos ou ocasiões especiais;

Allah Todo-Poderoso diz: Ó � lhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor 
atavio quando fordes às mesquitas; comei e bebei; porém, não vos excedais, 
porque Ele não aprecia os perdulários. (Alcorão 07:31)

• Dentre as falhas: apoia-se nas paredes ou pilares durante oração sem 
motivo justi� cativo: tal ação invalida oração porque � car � rmemente 
em pé na oração é um dos seus pilares;

• Dentre as falhas na oração: olhar para cima durante oração: esta prática 
é proibida durante a oração. Segundo Anass , disse: o Mensageiro 
de Allah n, disse: “Como é que algumas pessoas levantam os olhos para o 
céu durante a oração”?  Ele enfatizou (neste ponto) e acrescentou: “As pessoas 
devem abster-se de levantar os olhos para o céu em orações, ou então suas 
vistas certamente serão tiradas.” 64

• Dentre as falhas em orações: alguns seguidores quando o imam (líder) 
recita: 

Transliteração: (Iyyaka naabudu w iyyaka nastainu)

Tradução: (só a Ti te adoramos e só a Ti imploramos ajuda). Dizer: implo-
ramos a Allah! Isso é ao contrário da Sunnah e o imam Na-nawawi considera 
uma inovação;

64 - Relatado por Al-Bukhari.
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• Dentre as falhas: um seguidor na oração levantar sua voz na leitura do 
Alcorão Sagrado ou súplica em orações obrigatórias: esta prática inco-
moda as pessoas que estiverem ao seu lado. O Mensageiro de Allah n, 
disse: “Se alguém de vós estiver em oração, se comunicará com seu Senhor, 
portanto, não levantei vossas vozes na leitura do Alcorão para incomodar 
os crentes.” 65

• Dentre as falhas também: alguns seguidores não dizerem Amin com 
imam. Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, 
diz: "Quando o Imam diz Amin, diga Amin, pois se o Amin de uma pessoa 
coincidir com o Amin dos anjos, seus pecados anteriores serão perdoados.” 66

Que Allah nos conceda a compreensão da Religião e nos faça de verdadei-
ros seguidores do Sunnah dos senhores dos Mensageiros n. Acredito que isso 
seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
continuaremos a falar sobre as falhas cometidas por algumas pessoas em orações.

      

65 - Hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.

66 - Relatado por Al-Bukhari.
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Vamos continuar falar sobre as falhas cometidas por algumas pessoas em 
orações.

• Dentre as falha, uma pessoa atrasada esperar o imam se levantar 
quando estiver prostrado ou sentado: o mais correto é seguir o imam 
quer onde estiver dentre os pilares da oração.

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah , diz: 
“Quando você ouvirem o Iqama (segundo chamamento de oração) dirijam-se à oração 
com calma, solenidade e sem pressa. O que alcançardes rezai e perderdes completai.” 67

• Dentre as falhas que invalidam oração: não se prostrar com sete 
membros: Segundo Ibn Abbass , disse: O Mensageiro de Allah n, 
diz: “Fui ordenado que me prostrasse sobre sete ossos: "testa", e apontou com 
a mão em direção ao nariz, mãos, pés e extremidades dos pés.” 68

Algumas pessoas quando se prostram levantam um pouco seus pés do chão, 
ou coloca um sobre outro, e alguns deles não � xa a sua testa e nariz juntos no 
chão, tudo isso invalida oração.

• Dentre as falhas na prostração: prostração com antebraços apoiados 
no chão: O profeta de Allah n, proibiu esta prática. 

Segundo Anass , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Observai a 
moderação na prostração e nenhum de vós estenda seus antebraços (no chão) como 
um cachorro.” 69

67 - Relatado por Al-Bukhari.

68 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

69 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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A moderação referida no hadith: É modera entre estende, encolher e curvar 
durante a prostração. É sunnah abstração e espaçamento na prostração.

Eis a característica de prostração: tem de levantar seus antebraços, afas-
tar seus úmeros de suas costelas, afastar sua barriga de suas coxas e afastar coxas 
de suas pernas, tem de fazer isso dentro aquilo que ele pode sem exagero e nem 
incomodar as pessoas que estiverem ao seu lado na oração.

• Dentre as falhas: Não seguir imam nas posições de oração: como por 
exemplo, antecipar-se dele, ou igualar-se a ele, ou atrasar-se de acom-
panhar seus movimentos. 

Segundo Anass , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “O Imam é 
designado para ser seguido. Quando ele enaltece Allah, enaltecei, quando se prostra, 
prostrai, e quando se levanta, então levantai.” 70

Segundo Abu Hurairah , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
levanta sua cabeça antes do imam não teme que Allah faça sua cabeça como a de 
um burro ou tenha uma aparência semelhante à de um burro.” 71

Que Allah nos faça com sejamos seguidores do conhecimento bené� co e 
que se bene� ciam na Sua luz. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, continuaremos a falar sobre as falhas 
cometidas por algumas pessoas em orações.

      

70 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

71 - Relatado por Al-Bukhari.
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Vamos continuar falar sobre falhas cometidas por algumas pessoas em ora-
ções, para nos recordar a nós mesmos e chamar atenção ao outros muçulmanos.

• Dentre as falhas que invalidam oração, é a pessoa não reafi rmar 
durante oração;

Segundo Abu Hurairah , disse: Um homem entrou na mesquita e 
começou a orar enquanto o Mensageiro de Allah n, estava sentado em algum 
lugar da mesquita. Então (depois de terminar a oração) o homem veio ao Profeta  
de Allah n, e o cumprimentou. O Profeta n disse-lhe: “Volte e ore, pois você não 
orou. O homem voltou e, tendo orado, veio e cumprimentou o Profeta n. O Profeta 
de Allah n depois de retornar suas saudações disse: “Vá volte e ore novamente, pois 
você não orou. “Na terceira vez, o homem disse”: O Mensageiro de Allah n, ensina-me 
como orar. O Profeta n disse: “Quando você se levanta para a oração, execute a ablução 
corretamente e, em seguida, vire-se em direção ao Qiblah e diga: Allahu Akbar (Allah 
é o Grandiosíssimo) e depois recite o que você sabe sobre o Alcorão, então se curve e 
permaneça nesse estado até sentir-se em repouso, curvando-se e depois levante a cabeça 
e � que em pé; e depois prostrar-se até você se sentir em repouso em prostração e depois 
sentar-se até sentir-se em repouso enquanto está sentado; e depois prostrar novamente 
até você se sentir em repouso em prostração; e então se levante e � que em pé, e faça 
tudo isso em todas as suas orações.” 72

Tumaninah (a rea� rmação) concretiza-se com repouso e inação total dos 
membros em cada pilar de oração, tais como: Genu� exão, Prostração, Parada e 
Sentada.

• Dentre as falhas que invalidam oração, é a pessoa não mexer a língua 
durante a leitura ou menção de súplicas na oração;

72 - Relatado por Al-Bukhari.
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Isto é, recitar o capítulo de abertura e entre outras súplicas como, por exem-
plo: Glori� car e Enaltecer apenas no coração sem pronunciar com a língua, este 
é uma falha grave que invalida a oração, porque é obrigatória fazer a leitura disso 
pronunciando com a língua, caso contrário, isso se chama de pensar e não leitura.

• Dentre as falhas, levantar cabeça ou baixá-la ao fazer saudação para 
o término da oração;

Este gesto, não faz parte da prática do Mensageiro de Allah n, e nenhum 
dos teólogos renomados fazer em suas orações.

• Dentre as falhas, aperto de mãos aos que estão ao lado logo após o 
término de oração;

Algumas pessoas dizem: que Allah aceite ou haraman (consagrado), tudo 
isso não é permitido, ou seja, são inovações sem espaço na religião islâmica. 

• Dentre as falhas, é se levantar para completar o que não conseguiu 
alcançar antes do imam fazer a segunda saudação;

• Dentre as falhas também, começar outra oração em congregação na 
mesquita antes de imam terminar a oração.

Os teólogos proíbem tal prática porque isso pode ser causa de divisão entre 
muçulmanos e pode atrapalhar outras pessoas.

Que Allah nos faça daquele que escutam as palavras e as seguem com bene-
volência. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah 
o Altíssimo nos permitir, continuaremos a falar sobre as falhas cometidas por 
algumas pessoas em orações.
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Vamos continuar falando ainda sobre as falhas cometidas por algumas pes-
soas em orações.

• Dentre as falhas, rezar de vestimenta curta que deixa exposta uma 
parte de corpo considerada ãurah (nudez);

Exemplo: coxas, ou debaixo de coluna, quando essas partes forem expostas 
invalidam oração, porque a nudez de homem começa por cima de umbigo até 
debaixo de joelhos, quanto a nudez de mulher, todo seu corpo é considerado 
nudez principalmente na oração, salvo o rosto e as palmas de mão, mesmo assim, 
melhor é cobri-las, se estiver em um ambiente onde tenha homens estranhos a 
ela, tem de cobrir do seu corpo.

• Dentre as falhas, negligência de algumas pessoas de cumprir com 
orações dentro das suas capacidades;

Algumas pessoas conseguem rezar em pé, porém não conseguem continuar 
até na genu� exão, nesta situação, tem de começar rezar em pé até ele se cansar e 
depois se senta, desta forma, também se aplica para quem consegue prostrar e não 
consegue genu� ectir. Portanto, tem de prostrar conforme a legislação islâmica, 
quando à genu� exão, pode fazer sentado ou de jeito que ele conseguir.

Segundo Imran Bin Hussein , disse: tinha hemorroidas, então perguntei 
ao Profeta de Allah n, sobre a oração. Ele disse: “Ore em pé e se não puderes, ore 
enquanto sentado e, se não puderes fazer isso, ore Deitados ao seu lado.” 73

Segundo Abu Hurairah , disse: O Profeta de Allah n, disse: “Não me 
perguntem desnecessariamente sobre os detalhes das coisas que eu não mencionei. Em 
verdade, vossos antepassados foram condenados porque estavam acostumadas a fazer 
muitas perguntas e contrariavam seus Profetas. Abstenham-se do que eu vos proíbo e 
façam o que eu ordeno da melhor maneira possível” 74

73 - Relatado por Al-Bukhari.

74 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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• Dentre as falhas, não encarregar liderança da oração a quem mais 
domina a leitura do Alcorão Sagrado pela idade ou fraqueza na 
visão das pessoas;

Segundo Abu Mass`ud Uqbah Bin Amr Al-Badri Al-Ansari , disse: O 
Mensageiro de Allah n, disse: “A pessoa que é melhor versada na recitação do Livro 
de Allah deve liderar a oração; mas se todos os presentes são igualmente versados nele, 
então a pessoa que tem mais conhecimento da Sunnah ; se eles são iguais a esse respeito 
também, então o primeiro a imigrou para a cidade de Madinah, se eles são iguais a esse 
respeito também, então o mais velho deles. Nenhum indivíduo deve liderar outro em 
oração no reino dele sem sua permissão, ou sente-se em sua casa, sem sua permissão” 75

• Dentre as falhas, sair da mesquita após o chamamento sem motivo 
justifi cativo;

Segundo Abu Al-Sha`athai disse: Enquanto estávamos sentados com Abu 
Hurairah  em uma mesquita, um homem saiu da mesquita após o chamada 
para a oração. (Um homem levantou-se na mesquita e saiu). Os olhos de Abu 
Huraira  o seguiram até ele sair da mesquita. Sobre isso, Abu Huraira disse: 
Este homem desobedeceu a Abu Al-Qasim (o Profeta Muhammad n).

Pode se tolerar as seguintes circunstâncias: sair para refazer ablução, sair 
com intenção de voltar na oração posterior caso o intervalo entre as duas orações 
for maior, sair para acordar a família e voltar, ou sair para ir à outra mesquita com 
certeza de que alcançará a oração em congregação.

Que Allah nos aumente mais conhecimento e compreensão na religião. 
Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo 
nos permitir, falaremos sobre as regras de prostração de esquecimento.

      

75 - Relatado por Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre prostração de esquecimento e alguns 
aspetos ligados ao esquecimento na oração.

Protração de esquecimento: Referem-se duas prostrações que orador faz 
para cobrir as lacunas que surgem durante a oração por esquecimento desatenção.
São três situações que podem causar isso: Aumentar algo, Diminuir algo e Duvidar 
algo na oração.

A primeira situação: Aumentar algo na oração:

• Se um orador aumentar uma parada, ou genufl exão, ou prostração 
ou algo semelhante dentre os movimentos de oração por esqueci-
mento e desatenção, se lembrar somente depois de acabar, não tem 
nada a fazer além de fazer prostração de esquecimento.

Exemplo: Uma pessoa rezar a oração de Dhuhr cinco Rak’ahs (ciclos), ape-
nas se lembra do aumento no último Attashahud (sentar). Portanto, conclui sua 
oração, dá Salam (saudação para � nalizar) e, em seguida prostra duas vezes e dá 
o Salam (saudação), se as � zer antes do Salam (saudação � nal) também é válido.

• Mas se lembrar do aumento ao longo da oração terá que cortar o que for 
além, completar a sua oração e fazer as duas prostrações de esquecimento 
depois do Salam (saudação) e, se as � zer antes do Salam (saudação � nal) 
também é válido.

Segundo Abdullah Ibn Mass`ud , o Mensageiro de Allah n, rezou cinco 
rak'ahs na oração do meio-dia. Foi perguntado se a oração havia sido estendida. 
Ele perguntou o que eles queriam dizer com isso. As pessoas disseram: você rezou 
cinco rak'ahs. Então ele fez duas prostrações depois de ter feito a saudação.

As Regras de Prostração de Esquecimento (1)

As Regras de Prostração de Esquecimento (1)



9191

Em outra narração: Então ele dobrou as pernas e realizou duas prostrações 
de esquecimento. 76

Se um orador der Salam (saudação para � nalizar) por esquecimento antes 
de completar a oração, e recorda-se depois de um longo tempo, quebre a sua 
ablução, a oração será inválida e tem de refazer novamente, se recordar-se em 
um período curto, completa a oração e faz prostração de esquecimento depois de 
Salam (saudação) e se � zer antes, será válido. 

Segundo Imran Bin Hussein , o Mensageiro de Allah n, “fez a de Asr 
(oração da tarde) , fez a saudação no � nal de três rak'ahs e depois entrou em sua casa. 
Um homem chamado Al-Khirbaq, que tinha grandes objetivos, levantou-se e foi até ele, 
se dirigiu a ele  e disse: ó Mensageiro de Allah e mencionou o que ele havia feito. Ele 
saiu furioso, arrastando seu manto e, quando chegou ao povo, disse: Este homem está 
dizendo a verdade? Eles disseram: sim. Ele então fez um rak'ah, depois fez a saudação, 
em seguida, realizou duas prostrações e depois fez a saudação.” 77

Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o 
Altíssimo nos permitir, sobre a segunda situação dentre as situações de prostração 
de esquecimento.

      

76 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

77 - Relatado por Muslim.
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Vamos continuar a falar o que já começamos sobre o assunto regras de 
prostração de esquecimento e, nosso discurso de hoje será sobre:

A segunda situação: A segunda causa de prostração de esquecimento é 
dúvida ou hesitação entre duas coisas:

• Se persistir uma das situações em sua mente, então continua com 
o que estiver em mente e faz prostração de esquecimento depois de 
saudação, mas se � z antes é válido também; 

Segundo Abdullah Ibn Mass`ud , o Mensageiro de Allah n, disse: “Se 
um de vós não duvidar na sua oração, apegue-se naquilo que achar certo, em seguida 
dá saudação e prostra duas vezes depois que ele terminar.” 78

Caso não tenha certa em umas das duas, se apegue na certeza, isto é, o 
que for menos, completa a oração, logo em seguida faz duas prostrações antes da 
saudação.

Segundo Abu Said Al-Khudri , o Mensageiro de Allah n, disse: 
“Quando alguém de vòs estiver em dúvida sobre sua oração e não sabe quantos rezou, 
três ou quatro (rak'ahs). Deve deixar de lado sua dúvida e basear sua oração no que 
ele tem certeza. Depois faça duas prostrações antes de fazer as saudações. Se ele orou 
cinco rak'ahs, eles farão sua oração um número par para ele, e se ele orou exatamente 
quatro, serão humilhação para o diabo.” 79

• A dúvida nas adorações não pode ser considerada em duas circuns-
tâncias, tais como:

78 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

79 - Considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.
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1 - Depois de concluir uma adoração, não pode considerar a dúvida, salvo 
quando tiver certeza de ter deixado algo, tem de complementar o que não fez;

2 - Em caso de pessoa ter muita dúvida ao ponto dele não cumpri com uma 
adoração senão duvida nela alguma coisa, então desconsidere a dúvida.

Que Allah nos aumente mais orientação, conhecimento e sucesso. Acredito 
que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos per-
mitir, sobre a terceira situação dentre as situações de prostração de esquecimento.
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Vamos continuar a falar sobre as regras de prostração de esquecimento, e 
para o dia de hoje, falaremos sobre a terceira regra dentre as regras de prostração 
de esquecimento.

• A terceira situação: A terceira causa de prostração de esquecimento 
é diminuição de lago na oração, se defere entre se for um pilar ou 
um dever de oração:

Primeiro: Se a diminuição for um pilar, como por exemplo: (Genu� exão, 
ou Prostração, ou a Leitura de capítulo de abertura ou algo semelhante).

• Se ele se lembrar o pilar, antes de completar um movimento para o 
raka`ah (ciclo) posterior, volta para a posição anterior, completa a oração 
e em seguida faz a prostração de esquecimento.

Exemplo: Se esquecer de fazer genu� exão, depois se recorda na prostração 
do mesmo raka`ah ou na leitura do raka`ah posterior, deixa a prostração ou a 
leitura, faz genu� exão, completa a oração, faz genu� exão de esquecimento depois 
da saudação, mas se � zer antes também será válido.

• Porém, se recordar enquanto já está na posição do raka`ah posterior, 
desconsidera o raka`ah incompleto, o posterior substitui, completa a 
sua oração, faz a prostração de esquecimento depois da saudação, se 
� zer antes também será válido.

Exemplo: Se esquecer genu� exão logo no primeiro raka`ah, apenas se recor-
dar na segunda genu� exão, desconsidera o primeiro raka`ah, e a segunda passa 
ser a primeira para ele.

• Se não se recordar do pilar senão após a saudação, terá que repor o 
raka`ah (ciclo) completo, desde que não tenha passado muito tempo 
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entre a saudação e a sua recordação, se passar muito tempo e se recordar 
depois de quebrar a ablução, então tem de refazer a oração completa;

• Se o pilar esquecido for Takbiratul Ihram (enaltecimento de abertura), 
a sua oração será inválida.

Segundo: Mas se a diminuição for um dos deveres de oração, como 
por exemplo: (enaltecimentos de mudança de posição para outra, ou primeiro 
Attashahud, ou a súplica: Subhana Rabbil Azeem (Glori� cado seja o meu Gran-
dioso Senhor) na prostração ou algo semelhantes. 

• Se recordar antes de sair do seu lugar, é obrigatório repor, nada mais 
além disso, não precisa fazer prostração de esquecimento;

• Se recordar depois de ter saído do seu lugar, antes de começar com o 
pilar posterior, volta e repõe o que esqueceu e completa a sua oração. 
Depois de saudação, faz prostração de esquecimento, mas se � zer antes 
também será válido;

• Se recordar depois de começar com o pilar posterior, será perdoado, não 
precisa voltar para refazer, mas sim, completa a sua oração e, em seguida 
faz prostração de esquecimento depois da saudação.

Segundo Abdullah Bin Buhaina , disse: “Uma vez o Profeta de Allah n, 
dirigiu a oração de Dhuhr (meio-dia), levantou-se após a segunda raka`ah e não se 
sentou. As pessoas se levantaram com ele. Quando a oração estava prestes a terminar 
e as pessoas esperavam que ele � zesse o Taslim (saudação de encerramento de oração), 
ele disse: Allahu Akbar (Allah é o Grandessíssimo) enquanto estava sentado, se pros-
trou duas vezes antes de fazer o Taslim (saudação), depois fez Taslim (a suadação) e 
terminou a oração.”

Que Allah nos conceda a Sua compaixão. Acredito que isso seja su� ciente, 
na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre assuntos 
ligados à oração de pessoas com desculpas.
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O nosso discurso de hoje será sobre regras de oração para pessoas com 
desculpas válidas, que são: (Doente, Viajante e Negligente).

Doente: 

• Se a doença lhe causar problemas, ou di� culdade de cumprir com a ora-
ção em congregação na mesquita, ou receia contrair doença, ou agravar, 
ou retardar a sua cura, é permitido que ele faça a sua oração em casa;

• Irá fazer a sua oração dentro das suas capacidades e possibilidades;

Allah o Altíssimo diz: Temei, pois, a Allah, tanto quanto possais, 
Escutai-O, obedecei-Lhe e fazei caridade, que isso será preferível para 
vós! Aqueles que se preservarem da avareza serão os bem-aventurados.
(Alcorão 64:16)

Segundo Imran Bin Hussein , disse: tinha hemorroidas, então perguntei 
ao Profeta de Allah n, sobre a oração. Ele disse: “Ore em pé e se não puderes, ore 
enquanto sentado e, se não puderes fazer isso, ore Deitados ao seu lado.” 80

• Se conseguir rezar em pé, mas não consegue � car muito tempo até a 
genu� exão, procede da seguinte forma: começa rezar em pé até onde 
ele consegue, se � car cansado se senta. Da mesma forma procede quem 
consegue prostrar, mas não consegue genu� ectir, tem de fazer a pros-
tração de jeito correto, quanto à genu� exão, fará sentado da maneira 
que ele consegue;

Segundo Abu Hurairah , disse: O Profeta de Allah n, disse: “... Abste-
nham-se do que eu vos proíbo e façam o que eu ordeno da melhor maneira possível.” 81

80 - Relatado por Al-Bukhari.

81 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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• Se duvidar de não conseguir fazer cada oração no seu devido tempo, 
pode juntar Dhuhr com Asr e Maghrib com Ishá e fazer as duas orações 
em um dos dois tempos;

Quanto ao viajante:

Pode diminuir as orações com quanto Raka`ahs (ciclos) como (Dhuhr, Asr 
e Isha) para dois.

Segundo Aisha , disse: “As orações foram prescritas com duas rak'ahs (dois 
ciclos), duas rak'ahs (dois ciclos), tanto em viagem quanto no local de residência. As 
orações durante a viagem continuam como foram (originalmente prescritas), mas uma 
adição foi feita nas orações (observadas) no local de residência.” 82

• Para um viajante pode juntar a oração de Dhuhr com a de Asr e a de 
Maghrib com a de Isha e rezar em um dos tempos. Isto é, pode fazer 
as orações de Dhuhr e Asr ambas no tempo Dhuhr ou vice-versa e as 
de Maghir e Isa pode fazer juntas no tempo de Maghrib ou vice-versa. 

Segundo Said Bin Jubair , segundo Ibn Abbass , relatou: “O Men-
sageiro de Allah n,juntou as orações ao iniciar uma jornada na expedição a Tabuk. 
Ele juntou a oração Dhuhr (do meio-dia) com a oração Asr (da tarde) e Maghrib (a 
do pôr-do-sol) com a oração de Isha (a de noite). Said Bin Jubair  um dos nar-
radores disse: perguntei ao Ibn Abbas : O que o levou a fazer isso? Ele disse: Ele 
queria que sua Ummah (Nação) não fosse submetida a di� culdades (desnecessárias).” 83

Quanto ao negligente:

• Como por exemplo, aqueles que estiverem na guerra pela causa de Allah 
e temem que o inimigos os surpreendam;

• Para tal, eles podem executar a oração do medo de jeito que o Mensageiro 
de Allah n, executou, caso o medo seja maior, podem rezar andando 
ou cavalgando, ou seja, montados em seus animais (transportes) 
mesmo direcionados ao Qiblah ou não, gesticulando na genu� exão e 
na prostração.

82 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

83 - Relatado por Muslim.
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Allah Todo-Poderoso diz: Se estiverdes em perigo, orai andando ou 
cavalgando; porém, quando estiverdes seguros, invocai Allah, tal como Ele 
vos ensinou o que não sabíeis. (Alcorão 02:239)

• Mesma regra também aplica-se à pessoa que tenha medo mesmo fora de 
guerra, tem de rezar conforme a situação que lhe garanta a segurança, 
faz tudo o que for necessário, como fugir ou algo parecido. Porém, se for 
um fugitivo de punição como o ladrão ou assaltante, não é permitido a 
fazer a oração de medo, porque tal prática é uma permissão e não pode 
ser usada em desobediência a Allah o Altíssimo.

Rogamos a Allah que nos dê a compreensão na religião. Acredito que isso 
seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
sobre regras relacionadas à oração de Jumu`ah (sexta-feira).
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O nosso discurso de hoje será sobre as regras e procedimentos para sexta-feira.

A oração de sexta-feira é um dos rituais mais importantes no Islam;

Allah Todo-Poderoso diz: Ó � éis, quando fordes convocados, para a 
Oração da Sexta-feira, recorrei à recordação de Allah e abandonai os vossos 
negócios; isso será preferível, se quereis saber. (Alcorão 62:09)

O Mensageiro de Allah n, promete para aqueles que negligenciam a oração 
de sexta-feira sem motivo selagem dos seus corações.

Segundo Abdullah Bin Umar , disse: ouvi o Mensageiro de Allah n, 
dizendo enquanto fazia Khutbah (Sermão) em seu púlpito de madeira: “Algumas 
pessoas (isto é, hipócritas) param de negligenciar as orações de sexta-feira, ou Allah 
selará seus corações e eles estarão entre os desatentos.” 84

Negligenciar: Abandonar

• A Oração de sexta-feira é obrigatória para homens livrem de escra-
vidão, púberes, que não estejam em viagem e que não tenham 
desculpas;

• É aconselhável para quem queira assistir a oração de sexta-feira pro-
ceder da seguinte forma: Tomar banho, usar perfume, usar boas roupas, 
ir cedo à mesquita e rezar dois Raka`ahs quando entrar na Mesquita.

Segundo Salman , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Se um homem 
toma banho na sexta-feira, (ou) se puri� ca o máximo que pode com Wudhu (Ablução), 
lubri� ca seus cabelos, aplica qualquer perfume disponível em sua casa, dirige-se a 
mesquita, não separa duas pessoas (para se sentar), em seguida faz a oração prescrita 
para ele, permanece calado quando o Imam discursa seus pecados (menores) entre a 
sexta-feira à outra sexta-feira serão perdoados.” 85

84 - Relatado por Muslim.

85 - Relatado por Al-Bukhari.
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• É aconselhável na noite de sexta-feira e na sexta-feira também inten-
sifi car endereçamentos de saudações ao Profeta de Allah que a paz 
e as bênçãos de Allah estejam com ele;

Segundo Auss Bin Auss , disse: O Profeta de Allah n, disse: “Um dos 
melhores de vossos dias é sexta-feira. Neste dia, Adão foi criado, neste dia morreu, 
neste dia a trombeta será tocada e neste dia todas as criaturas desmaiarão. Então 
envie uma grande quantidade de bênçãos sobre mim neste dia, pois vossa saudações 
será apresentada a mim”. Eles disseram: Ó Mensageiro de Allah! Como é que nossas 
saudações serão apresentadas a você quando falecer? Ele disse: “Allah Todo-Poderoso e 
Sublime, proibiu a Terra de consumir os corpos dos profetas, a paz esteja com eles.” 86

• É obrigatório para quem assiste oração de sexta-feira manter-se em 
silêncio para escutar o Khutbah (Sermão de sexta-feira), não se ocupar 
em assuntos, como: mexer celular, conversar e muito mais;

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quando 
o Imam estiver fazendo Khutba (Sermão), e você pede ao seu companheiro para � car 
quieto e ouvir, então, sem dúvida, você cometeu um ato maligno.” 87

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
alisar as pedras cometeu um ato maligno.” 88

• Alcança a recompensa da oração de sexta-feira quem consegue pelo 
menos alcançar um Raka`ah (ciclo).

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
alcança um Rak'ah da oração, então alcançou a oração.” 89

Que Allah nos facilite com cumprimento das regras de sexta-feira. Acredito 
que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos per-
mitir, sobre regras relacionadas à oração de dois Eids (festas islâmicas).

86 - Relatado por Abu Daud e hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.

87 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

88 - Relatado por Muslim.

89 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre regras relacionadas à oração de dois 
Eids (festas islâmicas).

• Eids são rituais da Religião, quando o Profeta de Allah que a paz e as 
bênçãos de Allah estejam com ele, imigrou para a cidade de Madinah 
encontrou os Ansares (defensores do Profeta que a paz e as bênçãos de 
Allah estejam com ele) comemorando dois dias do ano. 

O Profeta n, disse-lhes: “Allah o Altíssimo substituiu para vós com melhores 
dias do que os dias que comemoram, isto é, Eid Al-Fitr e Eid Al-Adha (festa de des-
jejum e de peregrinação)” 90

Chama-se de Eid: Na língua árabe quer dizer: o que sempre aparece e se 
repete. Ou seja, as pessoas esperam com muita expectativa pelo seu reaparecimento, 
isto é: dias de jubilação e alegria sem desobediência. 

Característica da oração de Eid: 

É feita com dois raka`ahs sem chamamento e nem Iqamah (chamamento na 
observação de oração), o imam (líder da oração) lê o Alcorão Sagrado e enalteci-
mentos a Allah em voz alta no primeiro Raka`ah enaltece Allah seis vezes antes da 
leitura além do enaltecimento de abertura, no segundo Raka`ah são cinco Takbirats 
(enaltecimentos) além do enaltecimento para se levantar da prostração. Levanta as 
mãos para cada enaltecimento até altura dos ombros ou ponta de orelhas, depois 
de � nalizar a oração com saudação, se levanta para fazer dois sermões semelhantes 
aos de oração de sexta-feira.

• É aconselhável ao um muçulmano se puri� car e se higienizar para tal, 
vestir a melhor roupa, ir à mesquita pelo caminho e volta pelo outro 
caminho;

90 - .Relatado por Abu Daud e hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.
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• É Sunnah comer alguma coisa antes da oração do Eid Al-Fitr, quanto 
ao Eid Al-Adha é sunnah comer apenas depois da oração;

• Para as mulheres, também é Sunnah participarem da Oração de Eid sem 
necessidade usarem roupas atrativas, maquiagens e perfumes;

Segundo Umm Atiyah , disse: “O Mensageiro de Allah n, ordenava-nos 
a sair para oração de Eid juntamente com mulheres menstruadas, as meninas maduras, 
as virgens e ordenava para que as mulheres no período menstrual � cassem distantes do 
local de oração dos muçulmanos.” 91

Ibn Aun , disse: “Ou virgens maduras que � cam em reclusão”. As mulheres 
menstruadas poderiam se apresentar na reunião e invocação religiosa dos muçul-
manos, mas deveriam manter-se afastadas da Mussalla (local de oração).

Meninas maduras: refere-se às meninas na adolescência ou quase na 
puberdade.

• É aconselhável fazer enaltecimento à Allah, isto é, na noite anterior 
ao dia de Eid Al-Fitr até a sua celebração, quanto ao Eid Al-Adha, 
o enaltecimento começa na noite do dia 10 de Zhul-Hijjah até no 
dia 13 do mesmo mês;

• O que é aconselhável também no dia de Eid: manifestação alegria 
pelo fato de ter concluído adoração e gratidão a Allah o Altíssimo 
por ter nos guiado e nos dados sucesso. É aconselhável também 
compartilhar tal alegria às demais pessoas, mantendo fi rmes laços 
uterinos e benevolência a eles;

• Não é permitido fazer jejum no dia de Eid, quer seja o Eid Al-Fitr, ou 
quer seja o Eid Al-Adha, como também deixar de visitar cemitérios 
para especifi camente no dia de Eid é uma inovação. 

Que Allah faça com nossos Eids sejam momentos de alegria com as obras 
aceitas, pecados perdoados e com degraus elevados. Acredito que isso seja su� -
ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre regras 
fúnebres.

91 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre: Regras e procedimentos fúnebres.

Antes de abordamos o assunto detalhadamente, precisamos de nos preparar 
para o dia em que o nosso tempo � ndará nesta vida terrena, começa com a sua 
nova etapa rumo ao julgamento. 

Por isso, é necessário nos arrepender dos pecados, devolvermos propriedades 
alheias e nos envolvermos na prática de boas ações.

Allah Todo-Poderoso diz: Dize: Sou tão-somente um mortal como vós, 
a quem tem sido revelado que o vosso Deus é um Deus único. Por conseguinte, 
quem espera o comparecimento ante seu Senhor que pratique o bem e não 
associe ninguém ao culto d'Ele. (Alcorão 18:110) 

O mais sensato é aquele que sempre se recorda deste momento em que se 
interromperão as ações dos humanos para começar com o julgamento.

• Para que visita um doente é aconselhável: Rogar Allah por ele à cura, 
ser otimista e sempre ter boa conjectura para com Allah. Segundo Ibn 
Abbas , disse: o Mensageiro de Allah n, quando fosse visitar um 
doente dizia para ele: “Não há mal nenhum, será puri� cação dos pecados, 
se Allah quiser.” 92

• Se houver indícios de aproximação da morte do paciente será neces-
sário: Transmitir, incentivar a pronunciar a palavra do monoteísmo e a 
chave do Paraíso com sabedoria e boa exortação;

Transliteração: (Lá illaha illa Allah) — Tradução: (Não nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah).

92 - Relatado por Al-Bukhari.
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Segundo Abu Said Al-Khudri , relatou: O Mensageiro de Allah n, 
disse: “Exortei vossos moribundos a recitar: (Lá illaha illa Allah).” 93

Transliteração: (Lá illaha illa Allah) — Tradução: (Não nenhuma divindade 
digna de adoração além de Allah).

Se recear a rejeição não transmita diretamente, porém repete várias vezes o 
chahadah (Testemunho da unicidade).

Segundo Mu`adh bin Jabal , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: 
“Aquele cujas últimas palavras na vida terrena são: La ilaha illallah (Não nenhuma 
divindade digna de adoração além de Allah) entrará em Jannah (Paraíso).” 94

• Quando um muçulmano morre é aconselhável: fechar os seus olhos, 
suplicar por ele pela misericórdia, perdão de Allah, preparar rápido o 
cadáver, ajudar e consolar os seus familiares. 

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Andai 
rapidamente com um funeral, pois se falecido for benfeitor, é uma boa condição para 
a qual vocês estão enviando-o; e se for malfeitor é um mal no qual se livram das vossas 
costas.” 95

Quando Jafar Bin Abi Talib , foi martirizado, o Mensageiro de Allah n, 
disse: “Preparem comida para a família de Jafar, pois houve um incidente que os 
ocupam.” 96

Rogamos a Allah para que nos conceda a prática de boas ações, nos conceda 
um � nal feliz e para que nos mantenha � rmes na Sua senda reta. Acredito que 
isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
continuaremos falando sobre o banho de morto, sua mortalha e oração fúnebre.

      

93 - Relatado por Muslim.

94 - Relatado por Abu Daud e hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.

95 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

96 - Relatado por Abu Daud e hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.
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Na sessão anterior falamos sobre algumas regras fúnebres, para o dia de hoje 
abordaremos sobre: Banho ao morto, Mortalha e Oração fúnebre.

• Quando um muçulmano falecer, é obrigatório dar banho e vestir 
mortalha para cobrir a sua vergonha;

O responsável pelo banho começa com a remoção de objetos pelo corpo do 
falecido, em seguida, faz-lhe ablução completo ao a de uma oração, lava o corpo 
três vezes com água e Sidr (folhas de um tipo de árvore usadas durante o banho 
do cadáver), borrifando a água pelo corpo três vezes, sempre iniciando com o lado 
direito e depois o lado esquerdo, se precisar mais vezes, pode desde que seja um 
número ímpar e última lavagem adiciona naftalina na água. Esta é a característica 
recomendável.

Porém, pode ser válido: Remover objetos pelo corpo do falecido e borrifar 
água por toda parte do corpo. Se for uma mulher, tem de ser lavado por outras 
mulheres ou seu cônjuge.

• Para corpo de um homem é necessário três pedaço de tecido branco, 
no qual tem de ser perfumado; nos furos de cadáver, membros da 
sua prostração e entre a sua mortalha. Quanto a uma mulher, tem 
de ser colocada nas seguintes tipos de pedaços: Izar (tecido na parte 
de membros inferiores do corpo), Rida (tecido na parte de mem-
bros superiores do corpo), Khimar (tecido na parte da cabeça) e 
duas Lufafahs (dois pedaços de tecidos soltos envolvido no cadáver). 
Porém se for único tecido que cubra todo o corpo é válido também;

• Depois de tudo, o corpo é trazido para fora a fi m de celebrar a oração 
fúnebre. Se for um homem, o Imam para na altura de cabeça e se 
for uma mulher ao meio do cadáver;
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Característica da oração fúnebre:

São quatro Takbirats (enaltecimentos de Allah): no primeiro enaltecimento 
recita o capitulo de abertura em voz baixa, no segundo enaltecimento endereça 
bênçãos ao Profeta de Allah que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ter-
ceiro enaltecimento suplica pelo falecido e por último no quarto enaltecimento 
dá saudação apenas para o lado direito.

Quem não alcança uma parte da oração fúnebre completa depois do Imam 
� nalizar, se recear que o cadáver seja carregado antes de completar, somente segue 
enaltecendo e dá saudação. Para quem perde pelo completo a oração fúnebre, 
pode fazer para ele antes de seu sepultamento, também é válida a oração fúnebre 
depois do sepultamento.

Descrição de Oração Fúnebre

• Primeiro Takbir (Enaltecimento a Allah) recita o capítulo de abertura:

Transliteração: 1-Bismillahir Rahmanir Rahim; 2 - Al hamdu lillahi rab-
bil alamin; 3 - Arrahmanir rahim; 4 - Maliki yawmid-ddin; 5 - Iyyaaka na’budu 
wa iyyaaka nasta’iin; 6 - Ihdinas-siraatal mustaqiim; 7 - Siraatal-laziina an’amta 
alaihim ghairil magh-dhúbi alaihim,waladh-dhalin. Amiin!

Tradução: 1-Em Nome de Allah, O Clemente, O Misericordioso; 2 - Lou-
vado seja Allah; Senhor do Universo; 3 - O Clemente; O Misericordioso. 4 - 
Soberano do Dia do Juízo; 5 - Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda! 6 
- Guia-nos à senda reta; 7 - À senda dos que agraciastes, não à dos abomina- dos, 
nem à dos extraviados. Amin.

• Segundo Takbir (Enaltecimento a Allah), recita a seguinte súplica:

Transliteração: Allahumma salli ‘ala Muhammadin  Wa ‘ala ali Muhamma-
din  Kama sallaita ‘ala Ibrahima Wa’ala ali Ibrahima Innaka Hamidun  Majiid. 
Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin Kama barakta ‘ala 
Ibrahima wa ‘ala ali Ibrahima Innaka Hammidun Majiid.

Tradução: “Ó Allah, exalta Muhammad e sua família, como exaltaste Abraão 
e sua família. Ó Allah, abençoa a Muhammad e sua família, como abençoastes 
Abraão e sua família. Em verdade, Tu és o Digno de Louvor, o Glorioso.”

Regras do Funeral Islâmico (2)
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• Terceiro Takbir (Enaltecimento a Allah) recita a seguinte súplica:

Transliteração: “Allahumma’gh� r lihayina wa mayyitina wa Chahidna wa 
ghai’bna wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahy-
-yaitahu minna fa-ahiyihi ‘ala’l-Islam wa man tawa� ayta-tu mina fatawa� ahu 
‘ala’l-Iman. Allahumma gh� rlahu warhamhú wa´fú anhu wa `a� hi   wa akrim  
nuzulahú  wa wassi´mudkhalahu, waghsilhu bil ma´ai wath-thalji  wal baradi, 
wa naq-qihi minal khataya kama yunaqqatah-thawbul-abyadu  minad danasi 
wa abdilhu daran khayram min dahiri wa ahlan khayram min ahlihi. Wa zawjan 
khayran min zawjihi, wa adkhilhul-jannata, wa qihi � tnatal qabri wa adhaban-nar.”

Tradução: “Ó Allah, perdoai aos nossos vivos e aos nossos mortos, e aos 
nossos presentes e aos nossos ausentes, e aos nossos homens e às nossas mulheres, 
e aos nossos jovens e aos nossos velhos. Ó Allah, fazei com que os vivos continuem 
muçulmanos e que quando morrerem tenham fé em Ti. Ó Deus, perdoa-o, tenha 
misericórdia dele, indulta-o, conceder-lhe segurança, conceda-lhe uma morada 
agradável e espaçoso, lava-o (dos seus pecados) com água, neve e gelo. Puri� ca-o 
dos seus pecados, com um traje branco é limpo de sua sujeira, substitua sua morada 
presente com uma melhor, substitua a sua (seu) esposa (marido) presente com 
uma melhor, faze-o entrar no paraíso e salva-o dos tormentos da sepultura e do 
castigo do inferno.”

• Terceiro Takbir (Enaltecimento a Allah) faz saudação para terminar:

Transliteração: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah!

Tradução: Que a Paz e a Misericórdia de Deus esteja convosco!

• Virtudes da oração fúnebre: 

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
seguir a procissão fúnebre e oferecer a oração fúnebre por ela, receberá uma recompensa 
igual a um Qirat, e quem a assistir até o enterro receberá uma recompensa igual a dois 
Qirat”. Perguntaram ao Mensageiro: “O que são dois Qirat”? Ele respondeu: “Igual 
a duas montanhas enormes.” 97

97 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Segundo Ibn Abbas , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Qualquer 
muçulmano que morre e quarenta homens que não associam nada a Allah (no culto) 
realizam sua oração fúnebre, Allah os faz interceder por ele.” 98

Ó Allah! Faça com que as nossas boas ações como as últimas antes morrer-
mos, melhor dia para nós é o dia em nos encontraremos enquanto está satisfeito. 
Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo 
nos permitir, alguns erros e falhas que algumas pessoas comentem quando um 
muçulmano morre.

      

98 - Relatado por Muslim.
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Na sessão anterior falamos sobre algumas regras e oração fúnebre e, hoje 
continuaremos falando de alguns erros e falhas cometidos por algumas pessoas 
quando um muçulmano morre.

• O Sheikh Abdul Aziz Bin Baz , diz: É obrigatório para os muçulmanos 
nestas situações pacientarem e procurarem ganhar recompensa perante Allah 
pelo desaparecimento físico de falecido, sem gritaria no choro, nem rasgando 
roupa, nem dando bofetada a sim mesmos ou algo semelhante.

Segundo Abdullah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem bate 
no rosto, rasga as roupas e segue os caminhos e tradições dos Dias da Ignorância não é 
um de nós (não é atitude de muçulmano).” 99

Segundo Abu Malik Al-Ash'ari , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: 
“Entre o meu povo, existem quatro características pertencentes ao período pré-islâmico 
que eles não abandonam: gabar-se de alto escalão, denegrir a genealogia de outras 
pessoas, buscar chuva pelas estrelas e choros desesperado com gritaria. E ele (mais) 
disse: Se a mulher que chora com desespero não se arrepender antes de morrer, ela será 
obrigada a permanecer no Dia da Ressurreição vestindo uma roupa de breu e uma 
camisa de sarna.” 100

Gritaria no choro: Causada pela perda de um ante querido.

Segundo Abu Mussa Abdullah Bin Qaiss , disse: o Mensageiro de Allah n: 
“Está distante daqueles que raspam suas cabeças por morte de alguém, gritam com 
desespero e rasgam suas roupas”.

Tudo isso faz para de desespero, por esta causa, não é permitido para homens 
e nem mulheres fazerem isso pela morte de alguém.

99 - Relatado por Al-Bukhari.

100 - Relatado por Muslim.
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• Dentre as falhas cometidas: demorar de quitar dívida para o falecido 
ou testamento deixado por ele;

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “A alma 
do falecido crente permanece pendente por conta da dívida até que ela (a dívida) seja 
paga.” 101

• Dentre as inovações que o Mensageiro de Allah que a paz e as bên-
çãos de Allah estejam com ele, proibiu: tomar os túmulos como lugar 
para oração, construir mesquitas sobre eles ou enterrar o morto 
dentro de uma mesquita;

Segundo Jundub , disse: Ouvi o Mensageiro de Allah qn, cinco dias 
antes de sua morte dizendo: “Sou absolvido diante de Allah que tome qualquer 
um de vocês como amigo, pois Allah me tomou como amigo d`Ele, da mesma forma 
que tomou Ibrahim como amigo. Se eu tivesse que tomar alguém da minha Ummah 
(Nação) como amigo, teria tomado Abu Bakr como amigo. Cuidado com aqueles que 
precederam e costumaram tomar os túmulos de seus profetas e homens justos como 
locais de culto, mas vocês não devem tomar túmulos como mesquitas; Eu proíbo que 
vocês façam isso.” 102

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, “Proibiu que 
os túmulos fossem rebocados (transformados em estruturas permanentes), usados como 
lugares de sentar (para o povo) ou construir sobre eles”. Imam Tirmizh , ainda 
acrescenta dizendo: “Escrever neles.”

• Dentre as inovações: Depositar coroa de � ores sobre túmulos. 

Ó Allah! Faça-nos com que sejamos verdadeiros seguidores de Sunnah do 
Teu Mensageiro que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, praticantes dos 
seus ensinamentos. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão falaremos 
se Allah o Altíssimo nos permitir, o terceiro pilar do Islam, isto é: o Zakah.

      

101 - Relatado por Ibn Majah e hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.  

102 - Relatado por Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre o terceiro Pilar do Islam, isto é: o Zakah. 

O Zakah é uma obrigação de bens materiais sobre um muçulmano rico, 
para puri� car seus bens e assistir seus irmãos pobres, necessitados e entre outros 
merecedores do Zakah. 

Allah Todo-Poderoso diz: Praticai a oração pagai o Zakah e genu� ecti, 
juntamente com os que genu� ectem. (Alcorão 02:43)

Allah o Altíssimo ainda diz: Recebe, de seus bens, uma caridade que os 
puri� que e os santi� que, e roga por eles, porque tua prece será seu consolo; em 
verdade, Allah é Oniouvinte, Sapientíssimo. (Alcorão 09:103)

Allah Todo-Poderoso determinou o destino no qual o Zakah terá que ser 
gasto: As esmolas (Zakah) são tão-somente para os pobres, para os necessitados, 
para os funcionários empregados em sua administração, para aqueles cujos 
corações têm de ser conquistados, para a redenção dos escravos, para os endi-
vidados, para a causa de Allah e para o viajante; isso é um preceito emanado 
de Allah, porque é Sapiente, Prudentíssimo. (Alcorão 09:60) 

• Necessitado: é aquele que não possui absolutamente nada, ou consegue 
menos daquilo que necessita;

• Pobre: é aquele que consegue metade daquilo que ele necessita ou um 
pouco mais, porém não lhe basta para suprir a sua necessidade;

• Funcionários empregados para administração do Zakah: São aqueles 
indivíduos indicados pelo governante para recolher, custodiar e distri-
buir, eles recebem em compensação dos seus trabalhos prestados na 
missão;
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• Aqueles cujos corações têm de ser conquistados: são aqueles que estão 
próximo de se reverterem ao Islam, ou recém-revertido para fortalecer a 
sua crença, ou aquele que com este gesto abstenha de prejudicar outras 
pessoas; 

• Redenção dos escravos: Isto é, para libertação dos escravos ou para 
compra de liberdade de muçulmanos cativos;

• Endividados: são aqueles muçulmanos que têm dívidas e não conse-
guem quitar, ou a sua dívida quando quitado ajuda na reconciliação 
mesmo condições para isso; 

• Causa de Allah: são aqueles que lutam pela causa de Allah;

• Viajante: é aquele viajante que sem seus recursos se esgotaram, tem de 
ser dada a quantidade que lhe ajude a voltar para sua terra natal.

Não é permitido que o Zakah fosse destinado: Para um descrente que 
nada se espera sobre o fortalecimento do seu coração, nem para aquela pessoa 
com direito de sustento como a esposa, ou pais, ou � lhos e nem para familiares 
do Profeta de Allah que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele.

Somente é obrigatório o Zakah quanto atingir Nissab (Teto mínimo):
Não é obrigatório Zakah para aqueles bens de uso pessoal, como a casa onde 
mora, ou carro que usa para seu transporte, ou vestimenta, porém os teólogos se 
divergem obrigatoriedade de Zakah sobre joias de ouro, prata compradas para 
uso e não para aluguel. 

Rogamos Allah o Generosíssimo para que nos faça daqueles que pagam o 
Zakah dos seus bens para melhor maneira possível. Acredito que isso seja su� -
ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre tipos 
de riquezas nas quais o Zakah é obrigatório.
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Na sessão anterior falamos sobre o destino de Zakah e algumas regras ligadas 
a isso, para o dia de hoje, o nosso discurso será sobre tipos de riquezas nas quais 
o Zakah é obrigatório.

Primeiro tipo: valores monetários avaliados em: Ouro (a quantidade mínima 
para o pagamento do Zakah é de 85 gramas), prata é de 595 gramas, moedas como, 
por exemplo: (Real e outros) a sua quantidade é avaliada em ouro e em prata, no 
qual um dos dois for de menor custo. Se a riqueza atingir Nissab (a quantidade 
mínima obrigatória) e passar um ano completo na posse de muçulmano, tem de 
pagar em Zakah equivalente a 2,5%; 

Um dos meios mais fáceis de calcular o Zakah é: dividir o total por 40, com 
isso o resultado será a quantidade na qual é obrigado o pagamento de Zakah.

Segundo tipo: os animais do rebanho que são: (Camelo, Bois e Carneiros 
ou Cabritos). Com condição de que eles sejam aqueles que se alimentam por si 
mesmo sem custo de seu dono, aqueles que se reproduzem, isto é, (não aquele 
que são criador para prepararem a terra ou extraírem água). Seu Nissab: Para 
Camelos (5), para Bois (30), para carneiro ou cabritos (40), sobre os detalhes de 
Zakah dos animais são mencionados em Ditos autênticos e explanados nos livros 
de jurisprudências islâmicas;

Terceiro tipo: o que vem da terra dentre as plantações, frutas e receias: 
(não permitido o pagamento de Zakah além de frutas que se pesam (isto é: com 
a medida de peso o semelhante a isso), e aquele que pode ser armazenadas e 
depositadas por um período longo de tempo, como por exemplo: trigo, tâmara, 
usa passa, grãos e etc... quanto àquelas frutas que não se podem guardar por um 
longo tempo, como por exemplo: Melancia, Romão, Banana, Manga etc. não é 
obrigatório o Zakah nelas.
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O Mensageiro de Allah n, indicou a quantidade obrigatória para o Zakah 
daquilo que provém da terra. 

Segundo Abu Said Al-Khudri , disse: ouvi o Mensageiro de Allah n, 
dizendo: “Não há Zakah em menos de cinco camelos, não há Zakah com menos de 
cinco waq (duzentos dirhams de prata pura) e não há Zakah com menos de cinco 
awsuq (trezentos saás).” 103

Al-Wasq: é uma medida que baseada no tamanho e não no peso, equivalente 
a 300 saás, quando pesado nele um trigo bom sair aproximadamente 612 kgs.

É obrigatório o pagamento de Zakah por aquilo que sai da terra: com ama-
durecimento das plantas, isto é, quando estiver carregado de grãos e estiverem 
prontos para a sua colheita. 

Allah Todo-Poderoso diz: Ele foi (Allah) Quem vos criou pomares, com 
plantas trepadeiras ou não, assim como as tamareiras, as sementeiras, com 
frutos de vários sabores, as oliveiras e as romãzeiras, semelhantes (em espécie) 
e diferentes (em variedade). Comei de seus frutos, quando fruti� carem, e pagai 
seu tributo, no dia da colheita, e não vos excedais, porque Allah não ama os 
perdulários. (Alcorão06:141)

Quanto de Zakah: um décimo para aquilo que for regado naturalmente 
sem custo nenhum, como por exemplo: regado com água de chuva e rios corren-
tes, e metade de um décimo para aquilo que for regado com custo, isto é, aquelas 
plantações que são regadas com instrumentos, carros ou algo semelhante.

Quarto tipo: Dentre os produtos que neles é obrigatório Zakah: (Produtos 
comerciais), refere-se a tudo aquilo que é preparado para comercialização e ganho 
de lucro nele, é calculado por valores monetários para que possa se pagar no total 
dele 2,5%.

Ó Allah! Conceda as nossas almas o seu temor, digni� que-se porque Tu és 
o melhor que possa digni� cá-las e Tu és seu criador e senhor. Acredito que isso 
seja su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, 
sobre Zakah Al-Fitr.

103 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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O nosso discurso de hoje se Allah nos permitir será sobre o Zakah Al-Fitr 
(Tributo de Desjejum).

O Zakah Al-Fitr é uma puri� cação de jejuador, alimentação para os neces-
sitados e agradecimento a Allah o Altíssimo por completar o jejum. 

- É obrigatório para todo aquele que no dia ou na noite de Eid Al-Fitr 
(Festa de desjejum) tiver um Saã a mais de comida sobrando depois de tirar 
a sua necessidade básica;

Segundo Abdullah Bin Omar que Allah esteja satisfeito com eles, disse: o 
Mensageiro de Allah que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, decretou 
para todos os escravos, ou muçulmanos livres, homens ou mulheres, criança ou 
adulto muçulmanos um Saá de tâmaras ou cevada como o Zakah Al-Fitr (tributo 
de desjejum). Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

- A quantidade deste tributo é de um Saá de alimento mais vulgar da 
região: (trigo, ou cevada, ou tâmara, ou uva passa, ou arroz, ou cereais e entre 
outros produtos);

Saã é uma medida baseada em tamanho e não no peso, se defere com a 
diferença do tipo de produto que nele se mede. O Conselho Permanente para 
parecer decretou que o peso de um Saá de arroz é de 3 quilos, para a maioria dos 
teólogos, não é permitido pagar em valores monetários.

- Tempo de pagamento de Zakah Al-Fitr: Desde ao pôr-do-sol, isto é, na 
noite de Eid até o Imam começar com a Oração do Eid, também é permitido 
pagar um ou dois dias antes (depois do pôr-do-sol do dia 28 de Ramadan);
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 Quem não consegue pagar dentro do prazo determinado, pode pagar pos-
teriormente para cobrir a falha, mas atrasar por negligencia pode pagar também 
posteriormente com arrependimento e perdão.

- O normal é que o Zakah Al-Fitr seja pago na cidade em mora o 
pagante, somente pode se transferir para outra cidade se houver mais bene-
fícios naquela cidade;

Como por exemplo: se não houver pobres na sua cidade, ou transferir para 
que tenha mais necessidades, ou para seus familiares pobres, porém, se transferir 
sem necessidade é válido com pecado ou desaprovação.

O Allah! Abstenha-nos do Seu lícito do Seu ilícito, nos abstenha também 
dos Seus favores dos de quem é além de Ti. Acredito que isso seja su� ciente, na 
próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre o quarto Pilar, 
isto é o Jejum.
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O nosso discurso de hoje será sobre o quarto Pilar do Islam, isto é: O Jejum 
do mês de Ramadan.

- Jejum é: Adoração a Allah o altíssimo abstendo-se de comida, bebida, 
relações conjugais e tudo o que pode invalidá-lo, desde ao romper de aurora, isto 
é, no horário de chamamento para a Oração de Alvorada até ao pôr-do-sol.

Allah Todo-Poderoso diz: Ó � éis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi 
prescrito aos vossos antepassados, para que temais a Allah. (Alcorão02:183)

Para o Mês de Ramadan há muitas virtudes tais como:

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: 
“Quando o Ramadan chega, os portões do Paraíso são abertos, os portões do Fogo são 
trancados, e os satanases são acorrentados.” 104

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
jejua durante o Ramadan com fé e esperança de recompensa será perdoado por seus 
pecados anteriores e quem passa a noite de Lailat Al-Qadr (Noite de Decreto) em oração 
com fé e na esperança de recompensa, será perdoado por seus pecados anteriores.” 105

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Toda 
boa ação do � lho de Adão será multiplicada por muitas vezes. Uma boa ação será 
multiplicada por dez vezes até setecentas vezes, ou o quanto Allah quiser. Allah diz: 
Exceto pelo jejum, será para Mim, e eu o recompensarei. Ele (� lho de Adão) desiste de 
seu desejo e de sua comida por Minha causa. A pessoa em jejum tem duas alegrias, uma 
quando quebra seu jejum e outra quando se encontrar seu Senhor. O cheiro que sai da 
boca de um jejuador é melhor diante de Allah do que a fragrância do almíscar.” 106

104 -Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

105 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

106 - Relatado por Al-Bukhari.
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- O Jejum é obrigatório para todo o muçulmano que atingiu a 
puberdade, consciente e saudável;

Para quem estiver enfermo, ou teme que o jejum agrave a sua enfermidade, 
ou viajante podem quebrar para reporem assim que melhorar ou voltar de viagem, 
mas para quem a sua enfermidade for crônica sem cura ou não consegue jejuar pela 
idade deixa de jejuar e para cada dia de jejum deixado alimenta um necessitado.

- Para mulher que estiver de menstruação ou com sangramento 
pós-parto, está proibida de jejuar nesses períodos, porém repõe depois de 
sair dele;

- É aconselhável para o jejuador: Retardar uma das refeições para madru-
gada, � exibilidade na quebra de jejum, tem de se afastar de práticas obscenas 
quer seja palavras orais querem seja ações físicas, caso alguém lhe insulte ou lhe 
provoque terá que dizer: estou de jejum.

Ó Allah! Faça-nos alcançar o mês de Ramadan e faça-nos daqueles que 
jejuam com a fé e esperança de ganhar de Ti recompensa. Acredito que isso seja 
su� ciente, na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre 
atos que quebram e invalidam Jejum no Islam.
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Na sessão anterior falamos sobre o Jejum do mês de Ramadan, suas virtudes 
e algumas regras, hoje o nosso discurso será sobre atos que quebram e invalidam 
Jejum no Islam.

Dentre os atos que quebram Jejum:

• Relações conjugais e masturbação;

• Comer e beber voluntariamente, também todo ato que tenha caracte-
rística de comida ou bebida como injeção alimentar e vacina de sangue;

• Extração de sangue através de Hijamah (processo de extração de sangue 
suja do corpo);

• Vômito voluntário;

• Menstruação e sangue pós-parto;

• Estes atos somente quebram o Jejum com três condições, tais como: 
Quando conhecer as regras do jejum, recordar-se de tais atos e praticar 
voluntariamente, com exceção de menstruação e sangue pós-parto. 

Alguns atos que geram dúvidas e não invalidam Jejum:

• Análise de sangue, Sonho molhado, Vacina sem vitamina alimentar, 
Sprays de asma e oxigênio, Supositórios (Glicerina) no ânus, Gota nasal 
se não chegar até na garganta, Gotas para os olhos e ouvidos;

• Uso de Siwak, isto é, (tipo de raiz que se usa para escovar dentes), uso de 
pasta de dente, porém, tem de evitar para que ela não entre na garganta, 
Incenso sem inalação;

• Sonho molhado, Sangramentos nasais e engolir salivas;
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• Istihaadah (Hemorragia) para mulheres, corrimentos amarelos e marrons 
em tempos fora de seus períodos menstruais.

Ó Allah! Ensine-nos o que nos bene� cia, bene� cie-nos com aquilo que nos 
ensinaste e aumente-nos mais o conhecimento. Acredito que isso seja su� ciente, 
na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre o quinto Pilar 
do Islam, isto é, Hajj (A Peregrinação à cidade de Makkah).
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O nosso discurso de hoje será sobre o quinto Pilar do Islam, isto é: O Hajj 
(A Peregrinação à Casa de Allah na cidade de Makkah).

O Hajj é um dos grandes rituais da religião islâmica: nele se reúne muitos 
tipos de adorações física, espirituais e � nanceiras.

Nele também há muitos benefícios: Declaração da unicidade de Allah o 
Altíssimo, perdão adquirida pelos peregrinos, fortalecimento de união entre os 
muçulmanos e entre outros benefícios.

As virtudes do Hajj (da Peregrinação) são maiores e a sua recompensa 
é fabulosa:

Segundo Abu Hurairah , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
realiza o Hajj pela causa de Allah, e não manter relações sexuais com sua esposa 
(durante o período do Hajj) e nem pratica o mal ou pecados, então retornará 
(depois do Hajj livre de todos os pecados) como se tivesse nascido de novo.” 107

- A realização de Hajj é obrigatória uma vez na vida: Para muçulmano 
livre de escravidão, que atingiu a puberdade, sensato, com condições físicas e 
� nanceiras.

Allah Todo-Poderoso diz: ... A peregrinação à Casa é um dever para 
com Allah, por parte de todos os seres humanos, que estão em condições de 
empreendê-la; entretanto, quem se negar a isso saiba que Allah pode prescindir 
de toda a humanidade. (Alcorão 03:97)

- Para que não consegue dinheiro para suprir as suas necessidades bási-
cas e as da sua família não tem obrigação de fazer o Hajj;

107 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Não é permitido que ele faça dívida e nem peça ajuda às pessoas para realizar 
o Hajj; isto é, está isento desta obrigação.

- Para quem tem condições fi nanceiras, porém não consegue fazer pes-
soalmente pela idade, ou doença crônica pode procurar por alguém que faça 
por ele; 

Todas as despesas referentes ao Hajj como passagem, hospedagem, alimen-
tação e entre outras terão que serem arcado por aquela pessoa que é substituída.

- O Hajj tem Pilares, obrigações e proibições: Para mais informações 
sobre isso, aconselhamos que leiam livros de jurisprudências islâmicas ou Fatawas 
(pareceres religiosos) de teólogos renomados no assunto;

- A prática de Umrah é obrigatória uma vez na vida como a prática do 
Hajj.

Ibn Abbas que Allah , comenta sobre a obrigação de Umrah dizendo: 
Allah o Altíssimo menciona o Hajj e Umrah juntos no mesmo versículo, o que 
indica que Umrah também é obrigatório uma vez na vida assim como o Hajj. 
Allah Todo-Poderoso diz: E cumpri a peregrinação e a Umrah, a serviço de 
Allah...(Alcorão 02:196) 108

Com ajuda de Allah o Altíssimo, acabamos de falar dos Pilares da Crença e 
do Islam, nas próximas sessões - se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre assuntos 
diferentes que interessam ao muçulmano, tais como: a ética islâmica, transações 
� nanceiras e regras de comida e vestimenta.

      

108 - Relatado por Al-Bukhari.
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O nosso discurso de hoje será sobre um Hadith (Ditos) do Profeta de 
Allah n, que para alguns teólogos o Islam todo gira em torno deste Hadith. 

Segundo Tamim al-Dari, disse: ouvi o Profeta de Allah n, dizendo: 
“A religião é lealdade”. Então lhe perguntaram: Para com quem? Ele Disse: “Para 
com Allah, Seu livro, Seu Mensageiro, para com os líderes muçulmanos, e para com 
os muçulmanos em geral.” 109

Dentre as lições do Hadith

• Toda a religião islâmica é baseada na lealdade: a verdade, sinceridade 
e desejo de bem ao próximo. E a lealdade: é uma palavra que engloba 
benefícios mundanos e derradeiros, aliás, é a mensagem de todos os Pro-
fetas que a paz esteja com eles, para com seus povos, não teve nenhum 
profeta que não tenha aconselhado o seu povo a abraçar a lealdade; 

• Lealdade para com Allah Bendito seja: isso se concretiza com a Sua 
unicidade, atribuindo qualidades sublimes, rejeitando a respeito d`Ele 
tudo o que contraria tais qualidades, afastar-se da desobediência, abra-
çando a sua obediência, amando ou detestando pela Sua causa, com-
batendo os descrentes e propagando e incentivando as demais pessoas 
para tal;

• Lealdade para com Seu Livro: isso se concretiza com a crença nele 
com uma fonte de Legislação divina, respeitando-o, recitando-o com 
frequência, meditando nos seus versículos, colocando em prática as 
suas ordens, divulgando o Islam através dele e defendo-o dos ataques 
dos incrédulos;

109 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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• Lealdade para com Seu Mensageiro n: consiste em acreditar no que 
ele trouxe do seu Senhor, obedecendo no que ele ordenou, afastando-
-se daquilo que proibiu, respeitando-lhe, vivi� cando as suas práticas, 
abraçando a sua conduta, amando os seus familiares, defendendo-o, 
defendendo sua Sunnah (Tradição), seus familiares, seus companheiros 
e todos aqueles que lhes seguem com benevolência;

• Lealdade para com líder de muçulmanos: isto é, seus governantes, 
ajudando-lhes na implantação de verdade, obedecendo-os, recordando-
-lhes a respeito de Allah com boa exortação, suplicando a favor deles e 
não saindo em manifestações contra eles;

• Lealdade para com os muçulmanos em geral: consiste em desejar-lhes 
aquilo que ele deseja para si mesmo, detestar para eles aquilo que detesta 
para si mesmo, encaminhando-lhe para aquilo que tenha benefícios na 
vida terrena e na vida do além, encobrir as suas falhas, defender-lhes 
dos seus inimigos, não deve enganá-los e nem deve odiá-los.

Que Allah nos faça com sejamos aqueles que escutam a palavra e a seguem 
da melhor maneira possível. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre a recomendação da prática de 
bem e a proibição da prática de mal.
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O nosso discurso de hoje será sobre um dos grandes ritual do Islam, isto é: 
conselho para a prática dom bem e a proibição da prática de mal. 

• O conselho para a prática dom bem e a proibição da prática de mal 
é uma das qualidades de um muçulmano crente;

Allah Todo-Poderoso diz: Os � éis e as � éis são protetores uns dos outros; 
recomendam o bem, proíbem o ilícito, praticam a oração, pagam o Zakah, e 
obedecem a Allah e ao Seu Mensageiro. Allah Se compadecerá deles, porque 
Allah é Poderoso, Prudentíssimo. (Alcorão 09:71)

• Quando os muçulmanos se empenham na recomendação da prática 
de bem e na proibição da prática de mal;

O Sunnah (a tradição do Profeta n se destaca da Bidaah (inovação na 
religião) e se conhece o lícito do ilícito, as pessoas alcançam o obrigatório, o 
facultativo, o permitido e o desaprovado, viverão e amarão a prática de bem, se 
afastarão de detestarão a prática de mal.

• Recomendação da prática de bem e a proibição da prática de mal com 
controle constitui uma segurança para o indivíduo e a sociedade;

Allah o Altíssimo diz: É inconcebível que teu Senhor exterminasse as 
cidades injustamente, caso seus habitantes fossem conciliadores! (Alcorão 
11:117)

A sociedade em que prolifera a prática de maldade sem que haja alguém 
que a impede, corre risco de ser exterminado na totalidade.

Segundo Zainab , disse: “ó Mensageiro de Allah! “Seremos destruídos 
enquanto houver pessoas benfeitoras entre nós”? O Mensageiro de Allah n, disse: 
“Sim, se houver muita maldade.” 110

110 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Allah o Altíssimo diz: Mas quando se esqueceram de toda a exortação, 
salvamos aqueles que pregavam contra o mal, e in� igimos os iníquos um severo 
castigo, por sua transgressão. (Alcorão 07:165)

Algumas pessoas alegam tal prática é intrometer-se na vida alheia, porém 
isso signi� ca falta de conhecimento e degradação da crença.

Segundo Abu Bakr , disse: “Ó gente! Certamente que vocês sempre recitam 
o seguinte versículo: (Ó � éis, resguardai as vossas almas, porque se vos conduzirdes bem, 
jamais vos prejudicarão aqueles que se desviam; todos vós retornareis a Allah, o Qual 
vos inteirará de tudo quanto houverdes feito). E eu ouvi o Mensageiro n, dizendo: 
“Quando as pessoas veem o transgressor e ninguém segura pela mão para impedir a 
injustiça, então logo Allah os envolverá em um castigo d`Ele.” 111

Segundo Abu Said Al-Khudri , o Mensageiro de Allah n, disse: “Aquele 
que dentre vós se deparar com um mal dever impedir com a sua mão, se não poder 
com a mão, então com a sua língua, e se não poder com a sua língua, então com o seu 
coração, e esse é o nível mais fraco da fé.” 112

Rogamos a Allah o Generosíssimo para que nos faça daqueles que ordenam 
a prática do bem e impedem a prática do mal. Acredito que isso seja su� ciente, 
na próxima sessão falaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre a boa índole 
no Islam.

      

111 -Relatado por Abu Daud e outros.

112 - Relatado por Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre a boa índole no Islam.

O Mensageiro de Allah n aconselhou-nos a termos uma boa índole e boa 
educação.

Segundo Jaber Bin Abdullah , o Mensageiro de Allah n, disse: “O 
mais querido e o mais próximo de mim no Dia da Ressurreição serão aqueles que são 
os melhores em comportamento; e o mais odioso, o mais distante de mim no Dia da 
Ressurreição será o falador, o mais pretensioso e o mais extravagante.” 113

Dentre tipos de boa índole que o Islam prega:

• Benevolência aos pais, à esposa, aos fi lhos, às fi lhas e manutenção 
de relações familiares;

Allah o Altíssimo diz: O decreto de teu Senhor é que não adoreis senão 
a Ele; que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance 
um deles ou ambos, em vossa companhia; não os reproveis, nem os rejeiteis; 
outrossim, dirigi-lhes palavras honrosas. (Alcorão 17:23)

Segundo Abdullah Bin Abbass , o Mensageiro de Allah n, disse: “O 
melhor dentre vós é aquele que é melhor para sua esposa, e eu sou o melhor para 
minhas esposas.” 114

E segundo Anass Bin Málik , disse: ouvi o Mensageiro de Allah n
dizendo: “Quem deseja que seus meios de sustento sejam expandidos, ou que sua idade 
possa ser prolongada, deve manter relações parentesco sempre ligadas.” 115

Dentre tipos de boa índole que o Islam prega:

• Boa conversa, a veracidade na palavra, o sorriso e humildade diante 
dos crentes;

113 - Relatado por Al-Tirmizi e considerado como um Hadith autêntico por Sheikh Al-Albani.

114 -  Relatado por Ibn Majah e considerado como um Hadith autêntico por Sheikh Al-Albani.

115 - Relatado por Al-Bukhar e Muslim.

130

A Boa Índole no Islam (1)

A Boa Índole no Islam (1)



131131

Allah Todo-Poderoso diz: E de quando exigimos o compromisso dos israe-
litas, ordenando-lhes: Não adoreis senão a Allah; tratai com benevolência 
vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados; falai ao próximo com doçura; 
observai a oração e pagai o Zakah. Porém, vós renegastes desdenhosamente, 
salvo um pequeno número entre vós. (Alcorão 02:83)

Allah Todo-Poderoso ainda diz: Ó � éis, temei a Allah e permanecei com 
os verazes! (Alcorão 09:119)

Segundo Abu Hurairah , o Mensageiro de Allah n, disse: “Existe um 
(obrigatório) Sadaqah (caridade) a ser dado a cada articulação do corpo humano 
(como um sinal de gratidão a Allah) todos os dias em que o sol nasce, julgar justamente 
entre duas pessoas é considerado como Sadaqah, ajudar um homem a respeito de seu 
animal de montaria, ajudando-o a montá-lo ou carregando sua bagagem, também 
é considerado Sadaqah, uma boa palavra também é Sadaqah, cada passo dado por 
alguém em direção a uma mesquita para fazer oração obrigatória também é Sadaqah 
e remover uma coisa prejudicial do caminho também é Sadaqah.” 116

Segundo Abu Zharrique , o Mensageiro de Allah n, disse: “Seu sorriso 
na cara de seu irmão é Sadaqah (caridade), recomendar o bem e proibir o mal é 
caridade; dar instruções a um homem perdido na terra é caridade, encaminhar um 
homem com má visão é uma caridade, seu remover uma pedra, um espinho ou um 
osso da estrada é uma caridade e derramar o que resta do seu balde no balde do seu 
irmão é uma caridade.” 117

Segundo Abu Hurairah , o Mensageiro de Allah n, disse: “A riqueza 
não diminui dando Sadaqah (caridade), Allah aumenta a honra de quem perdoa; e 
aquele que mostra humildade em relação a outro que busca o prazer de Allah, Allah 
o exaltará.” 118

• Exortação e incentivo para segurar a língua;

Allah Todo-Poderoso diz: Não pronunciará palavra alguma, sem que 
junto a ele esteja presente uma sentinela pronta (para anotar). (Alcorão 50:18)

116 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

117 - Relatado por Al-Tirmizi e considerado como um Hadith autêntico por Sheikh Al-Albani.

118 - Relatado por Muslim.
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Segundo Abu Hurairah , o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem crê em 
Allah e no Dia do Juízo Final, então seja hospitaleiro para com seu convidado; quem 
crê em Allah e no Dia do Juízo � nal, então que mantenha os laços do relacionamento 
consanguíneos; e quem crê em Allah e no Dia do Juízo Final e no último dia, deve 
falar bem ou permanecer calado.” 119

• Permanecer calado pode ser da seguinte forma: Não insultar, não 
praguejar, não caluniar, isto é, falar de alguém sobre um assunto que 
ele detesta;

Allah Todo-Poderoso diz: Ó � éis, evitai tanto quanto possível a suspeita, 
porque algumas suspeitas implicam em pecado. Não vos espreiteis, nem vos 
calunieis mutuamente. Quem de vós seria capaz de comer a carne do seu irmão 
morto? Tal atitude vos causa repulsa! Temei a Allah, porque Ele é Remissório, 
Misericordiosíssimo. (Alcorão 49:12)

Segundo Ibn Mass`ud , o Mensageiro de Allah n, disse: “Um verdadeiro 
crente não está envolvido em insultos, ou frequentemente xingamentos ao outros ou 
em indecência ou abuso.” 120

Segundo Abdullah Ibn Mass`ud  , o Mensageiro de Allah n, 
disse:“Jamais entrará no Paraíso quem tiver em seu coração tanto orgulho quanto 
orgulho como grão de mostarda e jamais entrará no Inferno quem em seu coração 
tanta fé quanto grãos de mostarda.” 121

• O Islam incentiva uma boa relação para com empregados, não sobre 
carregá-los acima de suas capacidade se dar-lhes seus salários logo 
que eles concluírem seus trabalhos;

Certa vez, vi Abu Dhar Al-Ghifari vestindo uma capa e seu escravo também 
vestindo uma capa. Perguntamos a ele sobre isso (ou seja, como ambos usavam 
capas similares). Ele respondeu: “Uma vez eu abusei de um homem e ele se queixou 
de mim ao Profeta de Allah n. O Profeta de Allah n, me perguntou: “Você  o abu-
sou desprezando a mãe dele”? Ele acrescentou: “Os escravos são vossos irmãos sobre os 

119 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

120 - Relatado Al-Tirmizi Hadith considerado autêntico por Sheikh Al-Albani.

121 - Relatado Muslim.
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quais Allah vos deu autoridade. Portanto, se alguém tem seus irmãos sob seu controle, 
deve alimentá-los com o que se alimentam e vesti-los com o que se veste. Não devem 
sobrecarregá-los com o que eles não podem suportar e, se � zerem isso, ajude-os (em seu 
trabalho árduo).” 122

A regra de boa conduta está englobada em um Hadith no qual o Mensageiro 
de Allah n disse: “Nenhum de vós se torna um verdadeiro crente até que goste 
para seu irmão o que ele gosta de si mesmo.” 123

Ó Allah! Encaminhe-nos para a melhor índole, porque ninguém pode enca-
minhar a ela além de Ti, e nos afaste de má índole, porque não há ninguém que 
possa nos afastar além de Ti. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão 
continuaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, sobre a boa índole no Islam.

      

122 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

123 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Na sessão passada falamos um pouco sobre a boa índole que o Islam praga, 
e hoje continuaremos falar sobre o mesmo assunto.

• Dentre a boa índole que o Islam prega é reconciliação entre pessoas 
em confl ito;

Allah Todo-Poderoso diz: Perguntar-te-ão sobre os espólios. Dize: Os 

espólios pertencem a Allah e ao Mensageiro. Temei, pois, a Allah, e resolvei 

fraternalmente as vossas querelas; obedecei a Allah e ao Seu Mensageiro, se 

sois � éis. (Alcorão 08:01)

E o Mensageiro de Allah n, apelou sobre a periculosidade da criar intrigas 
entre pessoas levando palavras daqui para acolá e vice-versa, a � m de causar 
intrigas entre si.

É relatado por Huzhaifah  que as notícias chegaram a ele (o Pro-
feta de Allah n) que certo homem carregava histórias (fofoca). Sobre isso, 
Huzhaifah  observou: Ouvi o Mensageiro de Allah n, dizendo: “O mexeri-
queiro jamais entrará no Paraíso.” 124

• Dentre a boa índole que o Islam prega: a generosidade e dispêndio 
da riqueza moderadamente, sem mesquinha e em esbanjamento;

Allah o Altíssimo diz: São aqueles que, quando gastam, não se excedem 

nem mesquinham, colocando-se no meio-termo. (Alcorão 25:67)

• Dentre a boa índole que o Islam prega: observação da irmandade 
religiosa;

124 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Segundo Abu Hurairah , o Mensageiro de Allah n disse: “Seis são os 
direitos de um muçulmano em detrimento de outro muçulmano. Perguntaram: Ó 
Mensageiro de Allah! Quais são? Então ele respondeu: “Quando encontrar-se com ele, 
cumprimente-o; quando ele te convidar para um banquete, aceite o convite, quando 
ele procura seu conselho, dê-lhe, quando ele espirra e diz: “Alhamdulillah” (Louvado 
seja Allah), retribua a ele dizendo: “Yarhamuk Allah” (que Allah tenha misericórdia 
por ti); quando adoecer, visite-o; e quando ele morrer siga seu esquife.” 125

• Dentre a boa índole que o Islam prega: ser generoso para com vizinho 
e para com hospede;

Segundo Abu Hurairah , o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem crê 
em Allah e no Dia do Juízo Final, então seja pode incomodar o seu vizinho; quem crê 
em Allah e no Dia do Juízo � nal, então tem que ser generoso para com seu hospede; 
quem crê em Allah e no Dia do Juízo Final e no último dia, deve falar bem ou per-
manecer calado.” 126

Segundo Abu Hurairah , disse: “O Mensageiro de Allah n, Proibiu as 
transações de Gharar (venda de algo desconhecido) e de Haswah (lançamento de uma 
pedrinha sobre uma mercadoria).” 127

• Dentre a boa índole que o Islam prega: fi delidade, transparência e 
sinceridade no comércio em especial.

Segundo Abu Hurairah , o Mensageiro de Allah n, disse: “Quem toma 
armas contra nós não é do nosso, e quem age desonestamente em relação a nós 
não é nosso (não muçulmano).” 128

Segundo Hakim Bin Hizam , narrou que: O Mensageiro de Allah n, 
disse: “Ambas as partes (vendedor e comprador), em uma transação comercial têm opção 

125 - Relatado por Muslim.

126 - Relatado por Muslim.

127 - Relatado por Muslim.

128 - Relatado por Muslim.
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de anular ou fechar o negócio desde que ainda estejam no lugar de comércio; e se eles 
falarem a verdade e deixarem tudo claro um para com outro (ou seja, o vendedor e o 
comprador) falar a verdade, o vendedor em relação ao que é comprado e o comprador 
em relação ao dinheiro) serão abençoados em sua transação, mas se esconderem alguma 
coisa e mentirem, a bênção de sua transação será eliminada.” 129

Ó Allah, rogamos-Te conhecimento bené� co, boa provisão e boas práticas. 
Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão continuaremos se Allah o 
Altíssimo nos permitir, sobre a etiqueta de alimentação no Islam.

      

129 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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O nosso discurso de hoje será sobre as etiquetas que interessam muçulmano 
na alimentação.

 A origem de toda alimentação é lícita e permitida o seu consumo, salvo 
aquilo que a legislação islâmica aponta como ilícito e abominável. 

• Dentre tipos de alimentação que o Islam considera ilícito o seu 
consumo, são:

Morticínio: é aquele animal que não é abatido conforme os preceitos do 
Islam ou que tenha morrido naturalmente sem o abate, com exceção de peixes, 
frutos do mar que não necessitam a degola e gafanhotos que ambos o Profeta de 
Allah que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, consideram Halal (lícitos);

• Carne de porco, sangue fl uente, animal abatido para oferenda aos 
ídolos, ou demônios e entre outros fi ns abomináveis:

Allah Todo-Poderoso diz: Estão-vos vedados: a carniça, o sangue, a carne 

de suíno e tudo o que tenha sido sacri� cado com a invocação de outro nome 

que não seja o de Allah; os animais estrangulados, os vitimados a golpes, os 

mortos por causa de uma queda, ou chifrados, os abatidos por feras, salvo se 

conseguirdes sacri� cá-los ritualmente; o (animal) que tenha sido sacri� cado 

nos altares. Também vos está vedado fazer adivinhações com setas, porque isso 

é uma profanação...(Alcorão 05:03)

• Dentre os animais ilícitos de consumir, animais ferozes, tais como: 
Leão, Leopardo, Lobo, Pantera, Cachorro, Tigre e entre outros;

137

Etiqueta de Alimentação do Muçulmano

Etiqueta de Alimentação do Muçulmano



138138

• Dentre os animais ilícitos de consumir, aves de rapina, tais como:
Águia, Gavião, Gaivota, Milhafres e entre outros;

Segundo Abdullah Ibn Abbas , disse: “Mensageiro de Allah n, proibia 
o consumo de todas as feras presas e todos os pássaros com garras (aves de rapina).” 130

• Dentre substâncias proibidas o seu consumo, bebidas inebriantes 
e intoxicantes de diversos tipos e denominações, tais como: plantas 
de cannabis, bebidas alcoólicas, (mesmo chamando de outra forma), 
drogas e entre outros produtos narcóticos.

Segundo Jaber , disse: o Mensageiro de Allah n, disse: “O que causa 
embriaguez em grande quantidade, então em pequena quantidade dele é ilícito.” 131

• Dentre substâncias proibidas o seu consumo, tudo o que possa 
prejudicar o causar danos ao homem, tais como: comidas, bebidas, 
medicamentos, exemplo: cigarro, cachimbo, narguilé etc..;

Allah o Altíssimo diz: Ó � éis, não consumais reciprocamente os vossos 

bens, por vaidades, realizai comércio de mútuo consentimento e não cometais 

suicídio, porque Allah é Misericordioso para convosco. (Alcorão 04:29)

Allah o Altíssimo ainda diz: São aqueles que seguem o Mensageiro, o 

Profeta iletrado, o qual encontram mencionado em Tora e no Evangelho, o 

qual lhes recomenda o bem e que proíbe o ilícito, recomenda-lhes todo o bem 

e veda lhes o imundo, alivia-os dos seus fardos e livra-os dos grilhões que o 

deprimem. Aqueles que nele creram, honraram-no, defenderam-no e seguiram 

a Luz que com ele foi enviada, são os bem-aventurados. (Alcorão 07:157)

Segundo Abdullah Bin Abbas , o Mensageiro de Allah n, disse: “Não 
deve haver prejuízos nem prejuízos recíproco.” 132

130 - Relatado por Muslim.

131 - Relatado por Imam Ahmad.

132 - Relatado por Ibn Majah e o Hadith classificado como autêntico por Sheikh Al-Albani.
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• Dentre os animais proibidos de consumir no Islam, tais como tam-
bém: Mula, Jumento, Burro, (animais usados em transporte de pessoas 
e de bens).

Segundo Jaber , disse: No dia de da batalha de Khaibar, sacri� camos 
cavalos, mulas e jumentos. “O Mensageiro de Allah n, nos proibiu (de comer) mulas 
e jumentos, mas ele não proibiu a carne de cavalo.” 133

Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão continuaremos se Allah 
o Altíssimo nos permitir, sobre a etiqueta de alimentação no Islam.

      

133 - Relatado por Ibn Daud e o Hadith classificado como autêntico por Sheikh Al-Albani.
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O nosso discurso de hoje será sobre a etiqueta de alimentação no Islam. Faz 
parte de etiqueta as seguintes coisas:

• Pronunciar Tassmiyah (O nome de Allah) antes de começar a comer, 
comer com a mão direita e comer o que estiver do seu lado;

Segundo Omar Bin Abu Salamah , disse: “Eu era um garoto sob os cui-
dados do Mensageiro de Allah n, enquanto estávamos comendo, minha mão passeava 
pelo prato! “O Mensageiro de Allah que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, 
me disse orientando: Ó jovem! Mencione o nome de Allah (ou seja, diga Bismillah), 
coma com a sua mão direita e coma o que está à sua frente.” 134

Segundo Aisha , o Mensageiro de Allah n, disse: “Quando um de vós 
for comer, então diga: “Bismillah”. Se ele se esquece no começo, então diga: “Bismillah” 
�  awwalihi wa wkhirih (Em Nome de Allah, no começo e no � m).” 135

Segundo Ibn Omar , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Quando 
um de vós for come, deve comer com a mão direita, quando for bebe, deve beber com 
a mão direita, pois o diabo come e bebe com a mão esquerda.” 136

• Dentre a etiqueta de alimentação, não criticar ou tirar defeito a 
comida;

Segundo Abu Hurairah , disse: “O Mensageiro de Allah n, nunca cri-
ticou nenhum alimento (o apresentou), mas ele o comeria se quisesse; caso contrário, 
ele deixaria (sem expressar sua aversão).” 137

134 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.

135 - Relatado por Ibn Al-Tirmizhi e o Hadith classificado como autêntico por Sheikh Al-Albani.

136 - Relatado por Muslim.

137 - Relatado por Al-Bukhari e Muslim.
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Exemplo de tirar defeito à comida é dizer: está amarga, salgada, insonsa, 
não cozinhou etc...

• Dentre a etiqueta de alimentação, quando a comida cair no chão 
tem apanhar, limpar a parte suja e comer;

Segundo Ibn Umar que Allah , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: 
“Quando de alguém de vós deixar de cair comida, deve pegá-lo, remover qualquer 
sujeira, depois comê-lo, e não o deve deixar para Satanás, nem deve limpar a mão 
com guardanapo, até que ele lamba os dedos, pois não sabe em que porção da comida 
está a bênção da comida.” 138

• Dentre a etiqueta de alimentação, não comer enquanto está encos-
tado, ou inclinado, ou de costas apoiadas em uma parede;

Segundo Abu Juhaifah , disse: Enquanto eu estava com o Profeta de 
Allah n, disse a um homem que estava com ele: “Eu não faço minhas refeições 
enquanto estou inclinado.” 139  

• Dentre a etiqueta de alimentação, é aconselhável beber sentado e 
intercalar três vezes;

Segundo Anass Bin Málik , disse: “O Mensageiro de Allah n, respirava 
três vezes ao beber. É mais para matar a sede, mais saudável e mais saudável. Anass 
disse: Então eu também respiro três vezes durante uma bebida.” 140

E não pode respirar dentro de recipiente no qual contém a sua bebida.

Segundo Abu Hurairah , disse: O Mensageiro de Allah n disse: 
“Quando alguém de vós quiser beber, não respire para dentro do vaso. Se ele quiser 
continuar bebendo, então que afaste o vaso (para respirar) e depois o traga de volta, 
se ele quiser.” 141

• Dentre a etiqueta de alimentação, não esbanjar e nem exceder na 
comida e nem na bebida;

138 - Relatado por Muslim. 

139 - Relatado por Al-Bukhari.

140 - Relatado por Muslim.

141 - Relatado por Ibn Majah.
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Allah o Altíssimo diz: Ó � lhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor atavio 
quando fordes às mesquitas; comei e bebei; porém, não vos excedais, porque 
Ele não aprecia os perdulários. (Alcorão 07:31)

• Dentre a etiqueta de alimentação, depois de fi nalizar a comida 
tem de agradecer a Allah conforme o Mensageiro de Allah n, fazia 
quando fi nalizasse a sua alimentação.

Segundo Abu Hurairah , disse: Quando o Mensageiro de Allah n, 
� nalizasse a sua alimentação costumava dizer: 

Transliteração: “Al-hamdu li l-lah kathiran taiyiban mubarakan � hi ghaira 
mak� y wala muwwada` wala mustaghna'anhu Rabbuna”.

Tradução: “Louvado seja Allah abundantemente e sinceramente, de uma 
natureza produtiva de bênçãos, não é insu� ciente, abandonado ou ignorado, ó 
nosso senhor.” 142

Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão continuaremos se Allah 
o Altíssimo nos permitir, sobre a etiqueta de vestimenta para um muçulmano e 
uma muçulmana.

      

142 - Relatado por Al-Bukhari. 
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O nosso discurso de hoje será sobre a etiqueta de vestimenta para um 
muçulmano e uma muçulmana.

Dentre as grandes dádivas de Allah sobre seres humanos, é o fato de ter 
concedido para nós a vestimenta para dissimularmos as nossas vergonhas, para 
nos ornamentar através dela e nos proteger do calor e do frio;

Allah o Generosíssimo diz: Ó � lhos de Adão, enviamos-vos vestimentas, 
tanto para dissimulardes vossas vergonhas, como para o vosso aparato; porém, 
o pudor é preferível! Isso é um dos sinais de Allah, para que meditem. (Alcorão 
07:26)

Allah o Generosíssimo ainda diz: E Allah vos proporcionou abrigos con-
tra o sul em tudo quanto criou, destinou abrigos nos montes, concedeu-vos 
vestimentas para resguardar-vos do calor e do frio e armaduras para prote-
ger-vos em vossos combates. Assim vos agracia, para que vos consagreis a Ele.
(Alcorão 16:81)

A origem na vestimenta de muçulmano e sua ornamentação são permitidas, 
salvo aquilo que a legislação islâmica proibiu;

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: Os homens não imitar as 
mulheres as mulheres não homens.

Segundo Ibn Abbas , disse: “O Mensageiro de Allah n, amaldiçoou os 
homens efeminados e as mulheres que imitam os homens”.

Outra narração é: “O Mensageiro de Allah n, amaldiçoou homens que copiam 
mulheres e amaldiçoou mulheres que copiam homens.” 143

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: Não imitar a vestimenta 
de incrédulos, ou inovadores ou pervertidos;

143 - Relatado por Al-Bukhari.
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Segundo Ibn Umar , disse: O Mensageiro de Allah n, disse: “Quem 
imita qualquer povo (em suas ações) é considerado um deles.” 144

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: Não usar uma vestimenta 
que indique orgulho, vaidade e arrogância;

Segundo Jaber , disse: O Mensageiro de Allah n disse: “Quem veste 
uma vestimenta de orgulho e vaidade neste mundo, Allah o vestirá com uma roupa 
de humilhação no Dia da Ressurreição e o incendiará.” 145

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: A vestimenta não pode 
ser ilícita em termo da religião islâmica, tais como: a seda e o ouro para 
os homens;

Segundo Ali Bin Abi Talib , disse: certamente que o Mensageiro de 
Allah n pegou a seda e colocou na sua mão direita e ouro na sua mão esquerda 
e em seguida disse: “Estes dois, isto é (a seda e o ouro) não ilícitos para uso mas-
culino da minha nação (nação islâmica).” 146

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: Vestimenta deve cobrir 
a toda a nudez: 

A nudez masculina: de cima do umbigo até debaixo de joelhos, para a 
mulher é todo o corpo diante de homens estranhos, mas quando estiver com outras 
mulheres, ou homens de seu convívio familiar, cobre o seu corpo com exceção 
daquilo que é permitido no Islam, isto é, pescoço, cabelo, pés e palmas de mão;

Na vestimenta feminina é necessário: cobrir todo o seu corpo, sem deixar 
de aparecer à metade dele, não pode ser roupa justa que descreve o corpo, nem 
transparente para expor os seus encantos, nem muito trabalhada que chame atenção 
e nem o uso de perfume. 

Ó Allah! Nos vista com a vestimenta de temor e felicidade, cubra-nos com 
o Seu melhor cobertor. Acredito que isso seja su� ciente, na próxima sessão conti-
nuaremos se Allah o Altíssimo nos permitir, falando sobre a etiqueta de vestimenta 
para um muçulmano e uma muçulmana.

144 - Relatado por Abu Daud e Ibn Hibban, classificou-o como um Hadith Sahih (autêntico).

145 - Relatado por Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah e An-nasai. 

146 - Relatado por Ibn Daud e o Hadith classificado como autêntico por Sheikh Al-Albani
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Na sessão anterior falamos sobre algumas etiquetas da vestimenta para um 
muçulmano e uma muçulmana, e hoje continuaremos falando sobre o que � cou 
para citar sobre o assunto.

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: É necessário se vestir 
bem dentro dos limites estabelecidos por Lei islâmica sem exagero e 
nem arrogância;

Segundo Abdullah Bin Mass`ud, disse: O Mensageiro de Allah n disse: 
“Aquele que tem em seu coração o peso da arrogância de uma formiga não entrará 
no Paraíso”.  Alguém disse: “Se alguém gostar de usar roupas e sapatos bonitos”? O 
Mensageiro de Allah n, disse: “Certamente que Allah é Bonito, Ele ama a beleza. 
Arrogância signi� ca ridicularizar, rejeitar a Verdade e desprezar as pessoas.” 147

Exceto mulher quando estiver diante de homens que não são do seu conví-
vio familiar, não pode se ornamentar para chamar atenção aos homens, mas sim 
cobre tudo o corpo dela.

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: Ao se vestir sempre tem 
de começar com o lado direito conforme a tradição do Mensageiro de 
Allah n;

Segundo Abu Hurairah , disse: O Profeta de Allah n, disse: “Quando 
vestirdes uma roupa e quando realizardes uma ablução, então devereis começar pelo 
lado direito.” 148

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: É proibido para os homens 
alongarem suas vestimentas em tudo o que eles usam;

Segundo Abu Hurairah , disse: O Profeta de Allah n disse: “A roupa de 
baixo de um crente deve estar a meio abaixo dos joelhos. Não será culpado de nenhum 

147 - Relatado por Muslim.  

148 - Relatado por Ibn Daud e o Hadith classificado como autêntico por Sheikh Al-Albani.
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pecado se estiver até os tornozelos. Aquilo que estiver além dos tornozelos estará no 
Fogo (do Inferno). Allah não vai olhar para quem arrasta sua roupa mais baixa por 
vaidade.” 149

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: É proibido usar vestimenta 
que tenha escritas do Alcorão Sagrado ou um dos atributos de Allah o 
Altíssimo, isso porque indica desrespeito;

• É proibido usar vestimenta que tenha imagem com alma, tais como: 
ser humano, animais, pássaros e entre outros, salvo quando for retirada 
a cabeça da imagem; 

Segundo Abu Hurairah , disse: Jibril (Anjo Gabriel), , pediu 
permissão para entrar na casa do Profeta de Allah n disse: Entre. O Anjo 
Gabriel  disse: “Como posso entrar quanto há uma cortina em sua casa com ima-
gens? Deve cortar a cabeça ou transformá-la em um tapete para ser pisada, pois nós, 
Anjos, não entramos em uma casa em onde imagens.” 150

• Dentre maneira de se vestir islamicamente: Dentre tipos de vesti-
mentas proibidas seu uso no Islam, roupa com símbolos de descrentes, 
como por exemplo: cruz, estrela de Davi e entre outros.

Segundo Aisha , disse: “Nunca deixei na casa do Profeta de Allah n, 
qualquer coisa carregando imagens ou cruzes, sem apagar e eliminar na totalidade.” 151

Allah o Altíssimo sabe melhor! Que a paz esteja com o nosso querido e 
amado Profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros e seus seguidores 
até ao Dia do Juízo Final. 

Louvado seja Allah o Senhor do Universo. 

      

149 - Relatado por Al-Bukhari.

150 - Relatado por An-nasai e o Hadith classificado como autêntico por Sheikh Al-Albani.

151 - Relatado por Al-Bukhari.
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- Mensagem: três bases fundamentais e suas evidencias: do Imam 
Muhammad Bin Abdul Wahab.

- Fatawa e Mensagens de S. Eminência Sheikh Abdul Aziz Bin Bazz.

- Fatawa e Mensagens de S. Eminência Sheikh Muhammad Bin Othaimin.

- Livro: (Glossário do Monoteísmo), do Sheikh Ibrahim Aba Hussein.

- Livro: (Inovação, sua de� nição, seus tipos e sua sentença), do S. Eminência 
Sheikh Saleh Al-Fauzani.

- Livro: (A luz da Sunnah e as trevas da Inação), do Sheikh Said Bin Ali 
Bin Waha�  Al-Qahatani.

- Livro: (A abordagem para passadores), do Sheikh Abdul Rahman Saadi.

- Livro: (O resumo da Jurisprudência islâmica), do S. Eminência Sheikh 
Saleh Al-Fauzani. 

 - Livro: (O resumo da Jurisprudência de adoração), Departamento Cien-
tí� co de Organização Durar Sunnah.

- Livro: (Resumo de impugnação da higiene e oração), do Sheikh Abdul 
Aziz Al-Sadhani – Resumo de: Abdullah Al-Ajilani.

- Livro: (Guia do novo muçulmano), do Sheikh Fahd Bahamam.

- Livro: (O que um muçulmano não pode desconhecer), do Sheikh Abdul-
lah Al-Mosleh e Sheikh Salah Al-Sawi.

- Livro: (Caminhos da paz), do Sheikh Abdullah Al-Bakri.

- Sites online: site do Conselho Permanente para Fatawa (pereceres religio-
sos), site de S. Eminência Sheikh Abdul Aziz Bin Bazi, site da Organização Durar 
Sunnah, site islâmico para perguntas e respostas e site da Alukah.net.  
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